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1: Lunds pastorat (registrerat: 2016-02-13 10:22:09) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kerstin Hesslefors Persson 

 

Befattning 

Domprost 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

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

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

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

21. 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] 

 

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

anser vi är: 

[Inget svar] 

 



7 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

25. 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] 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 



11 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

1 

[Inget svar] 

 

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

2 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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. 

 

 

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

fira den? 

[Inget svar] 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

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

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

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

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

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

har dop 

[Inget svar] 

 

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

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

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

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

54. 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] 

 

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

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

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

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

69. 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] 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

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

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

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

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

101. 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] 

 

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

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

[Inget svar] 

 

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

gudstjänsten? 

[Inget svar] 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

bikt 

[Inget svar] 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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2: Norra Gotlands pastorat (registrerat: 2016-03-23 16:02:21) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Johan Aronsson 

 

Befattning 

Kyrkorådets vice ordförande, Ordförande AU 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

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

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

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

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

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik A 

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

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

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

Bra  

 

21. 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 

 

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

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

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

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

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

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 



32 

 

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

Nej 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Trettondagstiden 

Ja 

 

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

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

1 

Nej 

 

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

2 

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

--- 

 

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

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

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

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

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

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Ja 

 

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

har konfirmation 

Ja 

 

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

alls 

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

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

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

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

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

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

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

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

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

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

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

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

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

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Avstår  

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Varken dåligt eller bra 

 

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

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

Bra  

 

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

Avstår  

 

101. 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 

 

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

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

Avstår  

 

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

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det är för oss underligt att vi som förtroendevalda förväntas ha synpunkter på två yrkeskårers 

arbetsredskap. Att som lekmän först lägga tid på att sätta sig in i både existerande och nytt 

förslag och därefter besvara frågor som berör någon annan känns bortkastat. Vi återkommer 

hela tiden till frågan: Vad är det för fel på den existerande ordningen och musiken? 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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3: Sunnersbergs församling (registrerat: 2016-04-01 08:53:09) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Monica Göransson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

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

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

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

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

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

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

Bra  

 

21. 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  

 

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

anser vi är: 

Ganska dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

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

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

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

Ja 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Trettondagstiden 

Ja 

 

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

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

1 

Nej 

 

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

2 

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 



56 

 

 

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

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

Prästens partier bör endast skrivas med recentativa noter, då så är möjligt, ex.vis ej uppdelade 

i åttondelar.  Positivt att olika tonarter kan skivas ut med hjälp av web-verktyg. Bra web-

verktyg behövs då det finns många varianter, och är svårt att hitta i handboken. 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



57 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

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

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har doppåminnelse 

Ja 

 

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

har dop 

Nej 

 

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

har konfirmation 

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

alls 

Nej 

 

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

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

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

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

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

exempel i böner)? 

Bra  

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

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

översätts till? 

Engelska och tyska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

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

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

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

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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71. 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 

 

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

Bra  

 

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

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

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

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

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

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Bra 

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Bra  

 

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

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

Bra  

 

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

Bra  

 

101. 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 

 

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

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

Bra  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

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

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi har några frågor som vi tyckte var svåra att besvara på det sätt som de var ställda. Här 

kommer våra svar på ett annat sätt: 27: När det gäller prefationerna tycker vi att B-serien är 

svår, C och D: lättare och E kommer vi inte att använda. 31:  När det gäller O Guds lamm 

kommer vi inte att använda A, dock anser vi att den allmänna skulle kunna finnas kvar. B är 

svår. C och D:1 upplever vi vara lätta, medan D:2 är svår. E kommer vi inte att använda. 35: 

A: kan vi tänka oss den allmänna. B är svår. C är lätt. D är ok. E är lätt. 37:  Här vill vi ge en 

extra kommentar om att B är svår, men den är mycket vacker. 51: Varannan söndag firas 

Barnens katedral här i vår församling. Denna gudstjänstform ryms inte i det nya 

handboksförslaget. 59: Vi saknar det gamla inledningsordet som ett alternativ. Det finns inte 

heller något alternativ då det bara finns en vårdnadshavare. 87: Vi saknar förlåtelsen i 

inledningsorden.  Sammanfattningsvis menar vi att det är bra med skaftlösa noter.  När det 

gäller konfirmationsgudstjänsten anser vi att det är en alldeles för banalt formulerad fråga i 

början. Vi vill även fortsättningsvis att möjligheten att ställa frågan efter trosbekännelsen ska 

finnas, på liknande sätt som den är formulerad i den nuvarande handboken. Vi anser också att 

det finns onödigt många förberedda alternativ när det även ryms en möjlighet att formulera 

alternativen fritt. T.ex. 17 inledningsord. 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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4: Eda-Köla pastorat (registrerat: 2016-04-01 09:57:24) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mia Brodin 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

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

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

I ganska hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

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

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

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

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

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

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

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

Bra  

 

21. 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  

 

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

anser vi är: 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

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

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

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

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

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

Nej 

 

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

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Trettondagstiden 

Ja 

 

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

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

1 

Ja 

 

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

2 

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

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

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

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

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

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

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

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

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

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

har dop 

[Inget svar] 

 

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

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

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

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

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

I ganska hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

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

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

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

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

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

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

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

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

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

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

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

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

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

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

Ganska bra 

 

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

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

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

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

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

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

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

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Nej 

 

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

Ganska bra 

 

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

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

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

Ganska bra 

 

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

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

Avstår  

 

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

Avstår  

 

101. 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  

 

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

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

Bra  

 

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

gudstjänsten? 

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

handlingarna? 

Ganska bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

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

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

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

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

bikt 

[Inget svar] 

 

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

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

i...Vigselgudstjänsten 

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

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det bör noteras att det blir rätt teoretiskt att välja bland alternativen (böner, musik etc). Just 

att alternativ finns är bra då det möjliggör pastoral omsorg/anpassning - 

utveckling/förändring. Det är dessutom så att enskilda präster/musiker gör olika bedömningar, 

speciellt när förtryckta agendor saknas.  De val som gjorts i enkäten får därmed ses som 

bundna till denna tidpunkt - det väsentliga för vårt pastorat är att alternativ finns! Mia Brodin 

 

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

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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5: Härnösands domkyrkoförsamling (registrerat: 2016-04-05 

13:08:38) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Tor Frylmark 

 

Befattning 

Domprost 

 

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

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

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

Ja 

 

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

Nej 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Ja 

 

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

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

Har endast provat serie A och den fungerar väl. Alla prefationers fraser avslutas nu på 

traditionellt sätt, vilken är en klar fördel. Musiken till kyrkliga handlingarna är bra. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, Tigrinya 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 



108 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  



109 

 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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6: Svenska kyrkan i Los Cristianos (registrerat: 2016-04-14 16:36:31) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Markus von Martens 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Alla texter är inte så väl utformade. Gäller t.ex. prefationen och andra där det finns mycket 

text. Läsbarhet notbilden: ganska OK. Utformningen med ackord i allt, kan kännas överflödig 

i vissa moment ´men bra i senare serier där de närmar sig POP eller andra musikstilar där fria 

ackord känns mera hanterbart än notbild. Bra med fri rytmicering i prefationen. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Spanska, engelska, tyska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. 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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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Rent allmänt OK - men fortfarande saknar vi fler (för)böner med moderna, öppna och 

"mjukare" innehåll. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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7: Uppsala pastorat (registrerat: 2016-04-15 13:32:41) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bel Hössjer 

 

Befattning 

Kanslistöd 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 

 



136 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

21. 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] 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

[Inget svar] 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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] 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

[Inget svar] 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

54. 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] 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 



148 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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] 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

101. 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] 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

[Inget svar] 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

[Inget svar] 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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8: Södra Vings pastorat (registrerat: 2016-04-19 08:59:53) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lars Kempe 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

nej 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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9: Sköllersta församling (registrerat: 2016-04-19 13:07:40) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kenneth Wachenfeldt 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

21. 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] 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

[Inget svar] 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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] 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

[Inget svar] 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

54. 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] 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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] 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

101. 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] 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

[Inget svar] 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

[Inget svar] 



197 

 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vår församling var 2012 utsedd som försöksförsamling till det dåvarande handboksförslaget. 

Vi har sedan dess använt oss av de förslag som fanns i det dåvarande förslaget och inte ansett 

oss nödsakade att tränga djupare in i 2016 års förslag.  Vi har heller inte haft varken tid eller 

ork att engagera oss varken som personal eller gudstjänstdeltagare i 2016 års förslag. Vi har 

haft fullt upp med att förankra de texter och tongångar som fanns i 2012 års förslag.  Nu ser vi 

istället fram emot en ny kyrkohandbok som är sann biblisk, bevarar vår kyrkas tradition och 

samtidigt formulerad på ett språk som gör Kristus känd och älskad av de människor som lever 

idag.  Med vänlig hälsning Kenneth Wachenfeldt          kh 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

 

  



199 

 

10: Övre Älvdals församling (registrerat: 2016-04-19 14:45:11) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Birgitta Halvarsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

Om man använder handbokens musikdel som en plocklåda så finns det något för alla.  

Harmonierna är ibland väldigt enkla, men en duktig kantor klarar själv att förbättra bilden.   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Dopritualen förstärks inte genom att ett doptal blir obligatoriskt. Dopet är en sammanhållen 

händelse/rit som görs bäst genom att binda ihop momenten med ord som vägleder och för 

vidare. kanske t.o.m. förklarar något. Det gör att doptalet känns onödigt påklistrat oavsett på 

vilken plats det hålls. Vi förstår tanken med att följa upp vigseltal, griftetal och tal till 

konfirmanderna. Men just dopet behöver ord för att binda samman momenten, mer än ett 

doptal som eget moment. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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11: Glanshammars församling (registrerat: 2016-04-20 12:58:21) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Josephine Cummings 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Avstår  

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 



233 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår  

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår  

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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  

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

[Inget svar] 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Jag tillträdde som ny kyrkoherde 1 mars i år och då församlingen varit utan ordinarie 

kyrkoherde under en längre tid har de inte haft utrymme för att arbeta med det nya 

handboksförslaget 2016. Vi kan därför inte lämna ett rättvist remissvar och har därför valt att 

svara "avstår" på alla frågor där det har gått och hoppat över de andra.  Mvh Josephine 

Cummings, kyrkoherde 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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12: Fors och Ragunda pastorat (registrerat: 2016-04-21 10:16:27) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Håkan Lindström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 

 



246 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

ofta är det för höga tonarter Svåra melodier ibland 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Dåligt 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

bra med alternativ 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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13: S:t Matteus församling (registrerat: 2016-04-22 11:28:17) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lars Jonsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 



272 

 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 



273 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 uppskattar möjligheten att i huvudgudstjänsten få använda egenskriven musik. En del av 

musiken passar vid den "stora" högmässan, annat vid en "enklare" veckomässa.  Vi är 

tveksamma till att en del av den musik som komponerats och använts i församlingarna sedan 

80-talet blivit del av kyrkohandboken. Det finns mycket som lokalt har använts i egenskrivna 

mässor och musikaler som håller väl så hög kvalitet som det som föreslås ingå i den nya 

kyrkohandboken.  Vi menar att musikserie A ska ingå men att man i övrigt kan använda sig 

av en "exempelsamling". "Musik att användas vid gudstjänster".  Församlingen var väldigt 

kritisk till det förra förslaget och har noterat att en del har blivit till det bättre i nuvarande 

förslag. Det gäller i hög utsträckning Gudstjänstmusik B. Vad gäller Gudstjänstmusik D 

menar vi att Lovsången 8 bör vara kvar i sin ursprungliga form. O Guds Lamm 4: D1 bör lyda 

"O Guds Lamm, du möter oss i bröd och vin, hela oss och ge oss av din frid". 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

När det gäller gudstjänstens inledning menar vi att det välkomnande och inkluderande skall 

betonas. Vi förstår att Svenska kyrkan rymmer en stor bredd av teologisk förståelse men anser 

att vissa inledningsord är alltför mycket beredelseord inför bönen om förlåtelse.  Perspektivet  

"ångra", och "hitta tillbaka" bör lyftas fram i bönerna om förlåtelse.  Vi vill att Överlåtelsebön 

1 bör vara ett av alternativen till Bön om förlåtelse.  Löftesord 3 blir i 

gudstjänstsammanhanget problematisk eftersom det inleds med ordet om. "Om vi bekänner 

våra synder..." Gud är givetvis alltid trofast och rättfärdig. Nu är det ett bibelcitat men kan 

man inleda på ett annat sätt, med orden "när", eller "då",eller annan lösning vore det bra.  När 

det gäller nattvardsbönerna menar vi att anamnes och epikles bör komma före instiftelseorden.  

Vad gäller begravningsgudstjänstens överlåtelseord menar vi att en möjlig ordalydelse bör 

vara den nuvarande "Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen." I 

den sjungna förbönen 2 vid begravningen är formuleringen "Hjälp oss att se vår synd" inte 

bra, den gamla formuleringen " Lär oss att dagligen dö från synden" kunde istället blivit ersatt 

med formuleringen. "Hjälp oss att dö från synden".   I kyrkohandboksförslaget har man 

genomgående använt P eller P/L. Vi menar att det gamla P respektive (P) bättre uttrycker allas 

gemensamma ansvar för gudstjänsten. L i bemärkelsen "annan gudstjänstledare" försvårar för 

konfirmanden, dopförälder, fadder, förebedjare eller andra att se sin roll. i gudstjänsten. 

Dopföräldern som ber för sitt barn är inte nödvändigtvis "gudstjänstledare. (P) i gamla 

handboken betydde präst, kyrkvärd eller annan medarbetare. Vi tycker det kan få vara kvar. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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14: Vänersborg och Väne-Ryrs församling (registrerat: 2016-04-26 

09:03:23) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Håkan Dafgård 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 



291 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 låg grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Dåligt 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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15: Helsingborgs pastorat (registrerat: 2016-04-26 19:12:52) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gudrun Erlanson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Tonarten något hög. relationen musik och text - bättre än 2012 års version. Viktigt att 

bibehålla bibelanknytningen i den liturgiska sången. Återstår behovet av att få använda det 

stora musikmaterial som finns - vid sidan om och lokalt - till kyrkohandbokens fastlagda 

texter. Låt serie A ingå i handboken, men släpp i övrigt musiken fri. De till handboksmaterial 

övriga serierna upphöjda till kyrkohand har för mycket tidstypisk karaktär och håller inte i 

längden. Per harlings musik har redan 30 år på nacken och känns lite gammal!  Saknar 

Improperierna (med Arne H Lindgrens text) i Långfredagsgudstjänsten. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska, tyska, franska, danska, norska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 



329 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Beklagt med så kort remisstid och framför allt att det var under huvudsakligen fastan. Av 

respekt för församlingen kan man därmed inte pröva alla alternativ. Kyrkoårsanknytningen är 

en av gudstjänstlivets viktiga moment.  Risken är att svaren bara blir ett snabbt pricka av...  

Frågorna i enkäten blev lite knepiga i och med att alternativet "utforma med egna ord" fanns 

med. Därmed kunde man inte svara annat än "i hög grad".... Hur skulle man kunna svara nej 

på dessa frågor? Svårigheten med det stora pastoratets enkät: de flesta alternativ är 

användbara om man har 12-15 kyrkor att välja mellan. Därmed blir svaret att "allt är 

användbart", dvs allt är ok - och det är kanske det svaret som enkäten skulle komma fram till? 

Att med hjälp av 2016 ska hela Svenska kyrkan i sin bredd fira gudstjänst. Alla ska kunna 

hitta "något som stämmer"?!  Vi är ense om att musiken enligt Serie A bör ha handboksstatus, 

övrig musik kan släppas fri. Musiken är inte mer eller mindre helig - texterna däremot med 

sitt teologiska innehåll är det som bär handboken och vår kyrkas tradition. (Ramarna är 

reglerade och till slut är det ändpå kompetensen hos präster och musiker som garanterar 

kvaliteten, om man förhåller sig fritt till liturgin)  Kyrkliga handlingarna är över lag bra. 

Välsignat att dopgudstjänsten återfick sin kvalitet. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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16: Särö pastorat (registrerat: 2016-04-27 10:52:03) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Tomas Philipson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

För kort remisstid för att kunna ge ett relevant svar 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remisstiden är för kort. Vi har knappt hunnit pröva momenten och skulle kunna ge bättre svar 

om vi fått längre tid på oss i skarpt läge. Nu sitter vi och diskuterar över bordet och det är inte 

optimalt.   Vi saknar en mer omfattande vägledning om barnperspektivet i gudstjänstfirandet. 

I synnerhet när det gäller huvudgudstjänst. Men också i samband med vigsel då det ofta finns 

barn med i bilden som skulle kunna få möjlighet att göra något konkret. Likaså i 

begravningsgudstjänsten då barnen kan ha förlorat en familjemedlem.  Vi ser gärna så stor 

frihet som möjligt att utforma gudstjänsterna utifrån lokala förmågor och förhållanden. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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17: Örby-Skene församling (registrerat: 2016-04-27 14:30:07) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Göran Landgren 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 



358 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 sedan 2012 prövat all musik utom förrättningsmusiken i våra gudstjänster.  

Reflektioner: Musiken: Gtjmusik A:  Bra att de flesta av de ”gamla”alt. finns kvar; viktigt 

bevara de gregorianska invanda mel.  Laudamus A1 - A3  OK.   Laudamus A4 är noterad på 

ett bättre sätt.  Laudamus A5: Jfr: Det står ”helige Ande” i psalmboken. Det finns flera skäl att 

inte förändra det (se vidare i övr. kommentarer). Vi vill ha helige Ande i A6, A7. I A8 noterar 

vi tacksamt ”Anden vår tröst”. Gtjmusik B:  Lovsägelsen är sänkt till g-moll, vilket är en 

försämring.  Vi anser att prefationens forts. är en klar försämring jämfört med HB 12. HB 12 

är tydligare i textuttolkningen. Prefationen i  HB 16 är musikaliskt ”plattare”. Den lyfter inte 

heller musikaliskt t.ex. i frasen ”från död till liv”.  Generellt är gtjmusik B väldigt uppskattad 

av församlingen. Vi har använt den i Fastan. Gtjmusik C:  Kristusrop  4: C1 och 5: C2  

mycket bra.  Lovsång 7: C1 är lite lång och ngt enformig. Vi skulle uppskatta den gamla C1 

som vi anser var betydligt bättre rent musikaliskt. Den hade mer ”lyft”. Vi anser även att 

notationen skulle vara bättre och tydligare med skaft.  En stor förlust är även förändringen av 

prefationen, som känns platt och enformig. Betydligt  bättre i HB 12. Den vill vi gärna ha 

tillbaka. Bra med tonartshöjn. av O Guds Lamm 3: C1  Gtjmusik D.  Kristusrop 6: D1. Bra 

med förspel. Vi låter församlingen sjunga hela. Lovsång 8: Gloria D1. Bra att den kortats och 

bearbetats musikaliskt. O Guds Lamm 5: D2: Bra med tillagd textrad: ” Du som tar bort all 
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världens synd; Kristus förbarma dig”, även att upprepn. av annan textrad därmed  försvunnit. 

Gtjmusik E.  Kristusrop 7 kan bli väldigt användbar.  Lovsången 9 har vi använt under 

sommaren, vilket passat väl. Den är dock inte så hållbar. Lovsägelsen kan hellre ha frasen ”Vi 

tackar dig vår Herre/Fader” än ”…Gud”.  Helig 4: E1 bör absolut inte ha detta intro!  O Guds 

Lamm 6: E1 är vacker;  möjligen tveksamt om sekvenserna med sextintervall håller i längden. 

Texten borde väl vara ”Ditt bord” i stället för ”vårt bord”! Man behöver inte nödvändigtvis ha 

växelsång. Friheten bör betonas.  Övriga kommentarer musiken: Den skaftlösa notationen 

förbättrar inte.  Ändringen av harmoniseringen är inte alltid till det bättre (ex Lovsången 6: 

Laudamus B1, som lyfte fram texten på ett bättre sätt i HB 12) Det orgelvänliga ack. kan vara 

till fördel ibland, men en pianoversion behövs definitivt för många satser. Bra att Hallelujarop 

3 har sänkts!  Vi önskar kunna använda andra sånger vid kyrkans förbön såsom Psalm 681.  

Likaså t.ex. Psalm 641:7, 337, 18, 10 m fl  i lovsången.  Bra m öppenhet f annan nyskriven 

musik!  Texterna.  Begravningsbönen önskar vi behålla från HB 86 med viss språklig 

förändring. Det förslag som ligger är en markant förändring i innehåll. Litanian bör inte 

ändras. Vi önskar behålla ”fosterland” och likaså binda samman ”våra hem och att du för de 

unga…”. Hem och unga hör samman. Generellt önskar vi i Lovsägelsen ha ett tredje 

alternativ. Det skulle lyda:  P/L: Öppna era hjärtan för Gud. F: Vi öppnar våra hjärtan. P/L: 

Låt oss tacka Herren vår Gud. F: Endast Gud är värd vårt tack och lov. I Prefationen allm. 3 

har en fras försvunnit, vilket vi tycker är olyckligt. ”Du möter oss i ord, bröd och vin. Här är 

du mitt ibland oss med löfte om liv i Kristus”. Det sistnämnda kursiverade  bör återinföras. Vi 

vänder oss även mot slutet på Lovsägelsen E2. Det måste vara teologiskt fel att säga ”Därför 

vill vi med allt och alla som levat, som lever och kommer att leva prisa dig tacka och sjunga”. 

Alla lovsjunger inte Gud. Den gamla formuleringen ”Därför vill vi med dina trogna i alla tider 

och med hela den himmelska härskaran…osv” är mycket starkare och riktigare rent 

teologiskt. Lovsägelsen: HB s. 268. Det borde stå; ”Genom hans död och uppståndelse 

besegrade du…Döden besegrades ju genom Jesu död och uppståndelse! ;I hög grad;I hög 

grad;I hög grad;Ja;Ja;Nej;Nej;Ja;Ja;Nej;Nej;Ja;Ja;Ja;Nej;Nej;Nej;Ja;I hög grad;I hög grad;I 

ganska hög grad;Ganska bra;Varken dåligt eller bra;I hög grad;Delar 

av;Nej;Nej;Nej;Nej;Engelska;I ganska låg grad;[Inget svar];[Inget svar];[Inget svar];I hög 

grad;Ja;Ja;Nej;Nej;I hög grad;Ja;Nej;I hög grad;Nej;Nej;Ja;Varken låg eller hög 

grad;Ja;Nej;Nej;Nej;I ganska hög grad;I ganska hög grad;Ganska bra;Varken dåligt eller 

bra;Ganska bra;I hög grad;I ganska hög grad;I hög grad;Ibland ha doppåminnelse och ibland 

inte;I hög grad;Nej;Ja;I ganska låg grad;Ställa frågan;Varken låg eller hög grad;Ganska 

bra;Varken dåligt eller bra;Varken låg eller hög grad;Varken låg eller hög grad;Nej;Ja;Nej;I 

ganska hög grad; Avstår ;Varken dålig eller bra;Varken dåligt eller bra;Varken låg eller hög 

grad;Nej;Nej;Nej;Nej;Ja;Nej;Ja;Nej;Nej;Nej;Ja;Nej;Ja;Nej;Ganska bra;I ganska låg 

grad;Ganska dålig;Ganska bra;Bra ;Bra ;Bra ;Varken dåligt eller bra;Ganska bra;Ganska 

bra;Avvägningen är bra;Det bör vara fler fakultativa moment;Avvägningen är bra;Det bör 

vara fler fakultativa moment;Det bör vara fler fasta moment;Avvägningen är 

bra;Avvägningen är bra;Avvägningen är bra;Det bör vara fler fakultativa moment;Det bör 

vara fler fakultativa moment;[Inget svar];4. Inledningsord 17 borde alludera i högre grad på 

Gal. 3:28. Man kan nöja sig med ett direkt citat istället för en omskrivning och tolkning.  10. 

När det gäller löftesordet ifrån 1 Joh. 1:9 så bör texten följa Bibel 2000, så att tredje raden 

lyder: ”så att Han förlåter oss synderna”.  22. I huvudgudstjänsten bör en trosbekännelse 
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finnas med. 23. Förbön 4: det är bättre att säga ”som en far och en mor”. 29.  Varför är Herre 

inom parentes?  Nattvardsbön 7 ”sveper” känns för banalt. I Nattvards-bön 8 saknar vi 

hänsyftning på Kristi försoningsverk. I nattvardsbön 9  kan ordet ”våra” strykas i ”dessa våra 

gåvor”. Denna nattvardsbön kan även i stället för förbön avslutas med Vår Fader/Fader Vår. 

Nattvardsbön 12  alt a ”Vi minns… känns lite svag språkligt. Vi tror att den kommer att 

kännas banal.  33. Bön efter kommunion. Allmän 2 känns svag teologiskt och språkligt. 34. I 

någon/några av bönerna bör det komma fram att vi fått del av Kristi kropp och blod. Det är 

viktigt att realpresensen får komma fram.  43. Lovprisningen kan ersättas med en psalm , 

vilket är bra. Däremot kan man då tycka att det blir onödigt med en psalm efter välsignelsen. 

Varför inte ha avslutande musik då? 53. På många punkter ja. Det som saknas är Kristi 

offerdöd för våra synder. Se t.ex. kommentar till fråga 23. 55. Bönerna kan kännas lite för 

tidstypiska ibland. Frågan är om de håller.  59-60. Vi önskar inledningen i HB86 som 

alternativ. Den är väl inarbetad och håller väl. Ingen av de föreslagna inledningarna talar om 

den helige Ande, och inte heller om att vi räddas från det onda. Se även kommentar till fråga 

4. 69. Det är bra att det finns olika alternativ för doptalet. Det behöver anpassas utifrån de 

omständigheter som präglar dopgudstjänsten.  71. I stort sett har man gjort det möjligt att 

bevara 1986 års ordning, vilket vi tror är brukbart utifrån Svenska kyrkans lära. När det gäller 

dopets placering så menar vi att det måste vara möjligt att ha dopet före predikan. I vår 

kontext går barnen till söndagsskolan före predikan. Den kan hålla på ända fram till mässan 

eller slutet på förbönen, vilket gör att barnen skulle missa själva dopet. Därför bör det finnas 

en möjlighet att ha dop före predikan. 79. Det vore en fördel om även inledningen i HB86 års 

ordning fanns med. ”I hem och församling” är tillräckligt personligt utan att bli för privat.  80. 

Vi vill gärna att ett alternativ är att frågan ställs efter trosbekännelsen, alldeles före förbönen 

för varje konfirmand.  83. Vi ser positivt på att doppåminnelsen har lyfts fram. 86-87. Vi 

skulle vilja ha möjlighet att ha med inledning 1 och 2 från 1986 års ordning. De lyfter bl.a. 

fram att äktenskapet är ett heligt förbund. 92. Vi vill ha kvar sjungen begravningsbön från 

HB86, möjligen med viss språklig revidering. 93-94. Vi skulle även önska en bön som lyfter 

fram det kristna hoppet. Önskvärt är också att vi kan få utforma ett lokalt förankrat alternativ. 

95. Se kommentar i fritexten fråga 42 samt fritexten fråga 106: Några synpunkter av 

sammanfattande karaktär.   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Några synpunkter av sammanfattande karaktär: * Det är viktigt att man hela tiden får ta 

pastorala hänsyn till vad som lämpar sig i olika situationer. Där har tjänstgörande präst ett 

särskilt ansvar. Inte minst vid sjukkommunion behöver det vara möjligt att använda Fader 

Vår, liksom vid andra tillfällen såsom t.ex,. begravningsgudstjänster, inom vissa 

gudstjänstfirande församlingar osv. * När vi firar det som förr kallades veckomässa läser vi 

inte alltid  evangeliet. Ofta utgår vi  då från ett bibelord med påföljande utläggning. Att låsa 

även den till att läsa evangeliet är att i onödigt hög grad styra utformningen. * Det är viktigt 

att kyrkoherden har ett särskilt ansvar. Det får dock inte inkräkta på den enskilde prästens 

ansvar att välja t.ex. mellan olika böner, nattvardsböner m.m. Detta är viktigt inte minst av 

pastorala hänsyn och med hänsyn till varje prästs särskilda ämbetsansvar. * I vår kontext har 

vi söndagsskola varje söndag. Det betyder att barnen sjunger en sång före predikan och sedan 
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går till sina grupper. Vi har då valt att ha trosbekännelsen direkt efter evangeliet för att barnen 

ska få vara med och få med sig den. Det vore en fördel om man av pastorala hänsyn kan lägga 

trosbekännelsen direkt efter evangeliet i en sådan situation.  * I förrättningssituationerna är 

det en fördel att ha musiken före och efter psalmerna. Detta för att kunna behålla 

andaktsmomentet. Kommentar om begravning: I begravningsmässan bör alltid två aspekter 

finnas med: Den ena är den enskildes oro och önskan att få erfara frid, den andra är att komma 

väl hem till Gud. Den sistnämnda aspekten har försvunnit från den nya begravningsordningen. 

Alternativet med avsked före förbönen tror vi kan vara ett bra förslag. När det gäller musiken 

i förrättningar kanske det hade kunnat vara en väg att ha musiken före psalmerna och att 

psalmer och själva gudstjänsten hölls fri från musikinslag. Detta kunde vara ett sätt att bevara 

andaktskaraktären vid förrättningar. Många gånger kan musiken vara artskild från den teologi 

som begravningsgudstjänsten vill lyfta fram. Nattvardsbönerna är av varierande teologisk 

kvalitet. Teologin präglas av Kristi seger över synd, död och ondska. Det finns ytterligare ett 

perspektiv i 3 Mos och Hebreerbrevet som inte beaktas. Det handlar om att Kristus offrat sig 

för vår synd för att vi ska få förlåtelse och tillträde till Fadern. Det perspektivet är levande i 

många delar av de gudstjänstfirande församlingarna. Det vore olyckligt om det inte fanns ett 

sådant alternativ fr.a. i  prefationerna.  Borde inte Sanctus och Agnus Dei vara obligatoriska 

även i Mässa/Gudstjänst? Det är olyckligt att låsa sig till ”den heliga Anden” i stället för ”den 

helige Ande” av flera skäl: Ekumeniskt – alla de stora kyrkorna använder den helige Ande, 

traditionsmässigt – alla är vana vid det uttrycket, vilket kan försvåra för den gudstjänstvana 

församlingen, samt praktiskt – psalmböckerna har formuleringen ”den helige Ande”.  Det bör 

även finnas en frihet att använda Fader Vår i stället för Vår Fader. Kanske kunde man göra en 

varsam revidering språkligt av Fader Vår.   

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 
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47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 
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52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 
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59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 
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66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

 

 

69. 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? 

 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 
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74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

 

 

76. 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? 

 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

 

 

82. 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? 

 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 
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84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

 

 

88. 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? 

 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 

vilja? 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

 

 

101. 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: 

 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

 

 



376 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 
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106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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18: Torsåkers församling (registrerat: 2016-04-27 15:31:08) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Eva Lena Kempe 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 borde gå att få ut noterna i valbar tonart i Webbverktyget. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska tyska, spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 



395 

 

vilja? 

I hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Dopbönen: Ha kvar 1986 års första dopbön som alternativ.  Vigsel: Inledningsord 2 och 3: 

"Må" i stället för "Låt".dvs, "Må Guds nåd och frid bevara er nu och alltid" resp. "Må Gud 

bära er med sin kraft och nåd, nu och alltid". Ordet "Låt" lägger ansvaret på brudparet, ordet 

"Må" lägger ansvaret på Gud.  Överlåtelsen i begravningsgudstjänsten:Vore bra med 

alternativ till "Barmhärtige Gud"., förslagsvis "Livets Gud" samt att "Gud vår Fader" får 

finnas kvar, eftersom bilden av Gud som Fader fortfarande är meningsfull för så många.  

Ordet "Kristusrop" är fortfarande obegripligt och bör tas bort.. Bättre att använda latinets 

Kyrie.  Helig/Sanctus: Önskemål att "Helig" från Argentina i svensk översättning av Per 

Harling (nr. 38 i "Hela världen sjunger", Verbum 1997) får finnas med som alternativ: Texten 

lyder: "Helig, helig, helig, mitt hjärta prisar dig, Gud. I hjärtats slag en lovsång hörs: Helig är 

du, Gud." Melodi:trad.  Överlåtelsebönen av Margareta Melin saknar orden "Som ett lerkärl 

lämnar jag mig i dina händer".  Överlåtelsebön 1 "Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar 

vägen till dig..." bör finnas kvar som bön om förlåtelse.   Tackbön 3 "...och låter din 

barmhärtighet bo i oss" - konstig formulering. Vad menas?  Tackbön 4: "...i himmelen" kan 

upplevas distansskapande.  Nattvardsbön 4 bör vara kvar i original:  P: Kristus, du är här F: i 

varje dags förväntan, i arbete , lek och vila. P: Kristus, du är här F: hos varje människa, i 

glädje, sorg och kamp. P: Kristus, du är här F: i bön och lovsång, i bröd och vin.  Att be "Gud, 

i Kristus är du här" är otympligt och onödigt. Kristus kan tilltalas direkt såsom i nattvardsbön 

12.  Bönens fortsättning efter "Din död förkunnar vi...": Bönen "välsigna dessa gåvor av bröd 

och vin" som infogats smälter in bra.  Gudstjänstmusik B är svår för församlingen. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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19: Kungälv-Ytterby församling (registrerat: 2016-04-27 16:31:37) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Martin Lindh 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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 texter, se fråga 106. Skaftlösa noter gör notläsningen svårare. Ackordanalys 

är bra. Sänkt tonhöjd är bra. Bra med tonarartsanpassning mellan Gloria och Laudamus. 

Prefationernas uppdelning i tre delar som kräver bläddring gör det svårhanterligt.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 



413 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dålig 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska och spanska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Avslutande text: * Inte ändra texter som är brukade sedan länge, exempelvis  a/ Inledningsord 

nr 4, där han är bytt mot Gud. b/ Löftesord nr 3, där han är utbytt mot Gud. Detta blir 

språkligt konstigt. Det blir ett onaturligt språkbruk. Eftersom detta grundar sig på ett bibelord 

bör (1 Joh 1:9) är det angeläget att formuleringen motsvarar bibeltexten c/ Lovsägelsens 

inledning, där han är ändrat till Gud i ett svar som är väl inarbetat i församlingen. Denna 

ändring förefaller helt onödig och kommer inte att fungera. Människor kan detta utantill och 

kommer inte att läsa i en eventuell agenda.  * Önskar inledningsord enligt följande: I Faderns 

och Sonens … Herren var med er Med dig var och Herren. * Önskar inledningsord enligt 

följande: I Faderns, och Sonens … Nåd och frid från Gud vår Fader och herren Jesus Kristus. 

Amen  * Löftesord 2 och 4 är i stort sett identiska med Förlåtelseord nr 2 och 4 vilket grumlar 

skillnaden dem emellan.  * Lovsång 6, Jesus bör ändars till Sonen för att få stilmässig 

konsekvens – Fader, Son och Ande.   *Lovsång 7, omkvädet finns sedan många år etablerat i 

Svenska kyrkan, men då med verser som i Lovsång 1. Därför är det fel att byta verserna i 

Lovsång 7.  * Lovsång 8, textlig förbättring jämfört med KHBF 2012, men musikaliskt 

försämrad. Blir svår att använda. Inledande Gloria ansluter inte till bibelordet och olikt andra 

lovsånger, vilket blir ett brott mot kontinuiteten.  * Acklamation efter textläsning: Det 

fungerar inte att ha olika församlingssvar. Vi har prövat i församlingens olika kyrkor att dels 

använda: Gud vi tackar dig och Gud, gör ditt ord levande bland oss. Det blir rörigt när 

församlingen kan svara på olika sätt. Olika svar kräver olika upptakt.  * Acklamation: Önskar 

inte … bibelns ord.  * Kyrkans Förbön:  Flera böner saknar ett tydligt böneslut: Bör avslutas 

med Amen eller I Jesu Kristi namn, Amen. Församlingen bör uppmuntras till ett tydligt 

instämmande.  * Förbön nr 8. Eftersom ålderdomliga formuleringar generellt bevars, bör inga 

småändringar ske.  * Prefationer. Behovet av alla musikvarianter gällande Prefation finns inte. 

Detta skall inte vara ett musikaliskt framförande, utan snarare bärare av texten. För Sancuts 

och O Guds Lamm bör det finnas alternativ, men för Prefationen är det överflödigt.  * 

Somliga Prefationer har blivit textmässigt uttunnade jämfört med KHBF 2012. Allmän 3 och 

Fastan/Passionstiden 2 är exempel på texter som är undermåliga och inte innehåller det en 

Prefation normalt bör innehålla.  Sämre möjligheter jämfört med KHB 1986.  * Prefation för 

Mariadagar fyller inte kriteriet för en prefation. Men bra med en Mariaprefation.   * Sanctus 

borde ansluta till bibelordet. Detta kan lätt ändras på Helig 2 genom Ära åt Gud i höjden 

ändras till Hosianna i höjden. Att låta Ära åt Gud i höjden ingå i Sanctus stör Högmässans 

rytm eftersom Ära åt Gud i höjden har sin egen plats i mässans inledning. Momenten 

sammanblandas på ett olyckligt sätt. Det är olyckligt att det bara finns ett nyskrivet 
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musikförslag till Heligs ursprungliga text.  * Nattvardsböner. Vi är kritiska på flertalet 

punkter: a/ Ansluter i allt för låg grad till BEM. b/ Epikles och anamnes saknas, är otydlig 

eller placerade på märkliga platser i flertalet böner. c/ Relpresensen utrycks synnerligen 

otydligt eller inte alls. d/ Varje nattvardsbön måste rymma det grundläggande självklara. 

Argumentationen att bönerna tillsammans rymmer detta håller inte.  * O Guds Lamm nr 4 har 

svag anknytning till bibelordet  * Tackbön efter kommunionen: Realpresensen bör uttryckas 

tydligare. Den stora variationen på böneslut försvårar församlingens Amen. Detta slår särskilt 

mot kyrkoovana som inte kan bönerna sedan tidigare.  * Tackbön. Vi saknar tackbönen från 

HB 1986, Trefaldighetstiden 1 och vid Vigningsmässa.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

* Kommentar till fråga 54. I förhållande till HB 86 har det i förslagets nya material getts 

mycket åt vissa teologiska riktningar samtidigt som utrymmet minskat för andra riktningar.   * 

Kommentar till fråga 56. Ökad musikalisk bredd ökar möjligheten för barns delaktighet, men 

är inte den enda faktorn.  * Kommentar till fråga 59 och 60. Grundläggande dopmotiv som 

speglar en allmänkyrklig och Luthersk dopsyn saknas och måste finnas med. Jfr HB 86. Inget 

av föreslagna inledningsord är användbart.  Meningen I dopet görs ingen skillnad … utgör 

inte ett grundläggande dopmotiv. Dopet är i sig så avgörande att det gör skillnad för en 

människa.   * Kommentar till fråga 60 + 66 + 87. Vi har inte gett något svar på frågorna. 

Frågan som ställs är … kommer vi vilja använda … Eftersom vi inte vill använda något, 

lämnas frågan obesvarad.  * Kommentar till fråga 63. Alternativ 2 uppfyller inte kriterierna 

för en befrielsebön och fyller därför ingen funktion på denna plats i gudstjänsten.  * 

Kommentar till fråga 65 och 66. Epikles saknas (1 och 3) eller är ofullständig (2). Epikles 

över dopbarnet sker vid dophandlingen och har ingen plats vid detta moment. Ingen bön är 

fullödig.  * Kommentar till 70. Flödet i gudstjänsten har blivit bättre, men innehållsligt duger 

inte detta.  * Kommentar till 71. Önskvärt att dopteologin som uttryck i Biskopsbrev om 

dopet bättre kan återspeglas i dopgudstjänsten.  * Kommentar till 75 – 85 Frågan till 

konfirmanderna hör samman med Credo. Denna ordning blir konstig Skall frågan ställas skall 

det vara på rätt plats.  * Kommentar till 77 Bra med doppåminnelse men på annan plats.  * 

Kommentar till 86 och 90 Inledningsorden ger uttryck för en äktenskapssyn där makarna skall 

bära äktenskapet. Grunden borde istället vara att Gud bör och har instiftat äktenskapet. I allt 

för stor utsträckning handlar det endast om skapelseplanet, genuint kristna motiv saknas. 

Inledningsord nr 3: … säger ni ja till er vilja …? Äktenskapet innebär att man säger Ja till 

varandra, inte till sin egen vilja. Allt för stort fokus på känslor istället för löftet. T ex är 

ringarna inte ett tecken på kärleken utan på de löften som getts, så som också framgår av bön 

över ring/ringar. Här är det inte konsekvent. Vi kritiserar att Jesu ord om äktenskapet är 

fakultativt. Vid andra kyrkliga handlingar är Jesu ord självklart.  * Kommentar till 93 Bra att  

församlingens Amen förskrivs men det försvåras i vissa böner av oregelbundna böneslut.  * 

Kommentar till 97 Det eskatologika perspektivet har tonats ned, olyckligtvis.  * Kommentar 

till 98 Språket i flera böner liknar mer fri bön och det bli märkligt i en fast formulerad bön.  
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20: Södra Kållands pastorat (registrerat: 2016-04-29 10:37:27) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

harry Hultén 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 



429 

 

23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 



433 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska och persiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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21: Borås pastorat (registrerat: 2016-04-29 12:57:14) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Malena Nilsved 

 

Befattning 

Kanslisekreterare 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 



453 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

För att kyrkohandboken ska fungera vid gudstjänstspel, måste handboken utformas liknande 

orgelutgåvan för kyrkohandboken 1986. Nuvarande upplägg är ej användbart. Likaså måste 

sidorna anpassas efter hur gudstjänstmomentet ser ut, så att inte kyrkomusikern måste vända 

sida mitt i ett stycke/moment. (se upplägget i 1986 orgelutgåvaj Det får ej se ut som sid 234- 

235 där det är en bladvändning i Helig eller sid 238-239, O Guds lamm. Blandningen av 

skaftlös och skaftad notering är förvirrande. Ska även församlingens noter noteras skaftlös vid 

t.ex. Sursum corda? (Lovsägelsens inledning) Se över balkningen. T.ex På sid 98, andra 

systemet är det olika mellan andra och tredje noten i diskantklaven. Bör vara noterat som i 

basklaven. Att benämna Kyriet som ett Kristusrop är fel. Det räcker med Kyrie. 

Gudstjänstmusik B är överlag lite för svår att ta till sig, både för präster och församling. 

Noteringen är också förvirrande då växlingen mellan trestämmig och fyrstämmig är svårläst. 

Var finns logiken?En detalj är t .ex Gloriat på sid 103 andra systemet där melodin i upptakten 

till takt 2 är noterad som fyrstämmig sats men fortsätter som tvåstämmig notering i nästa takt 

för att sedan i sista taken noteras som fyrstämmig sats. Helig l, sid 177 är den musiken som 

bäst skulle fungera i en församling. Gudstjänstmusik C är tråkig men funktionell i ett mindre 

sammanhang. O Guds Lamm fungerar väl, Helig i viss mån, övrigt tveksamt. 

Gudstjänstmusik D är genomtänkt och där text och musik stämmer väl överens med varandra. 
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Tonarterna är anpassade till en tänkt församling. Gudstjänstmusik E är till stora delar prövad i 

olika sammanhang som gör att många, speciellt ungdomar känner igen musiken och kan 

sjunga med. Det nya O Guds lamm sid 252 är lätt att ta till sig då församlingen endast behöver 

"härma" försångaren. Även den "nya" lovprisningen, sid 253 är enkel att ta till sig för de flesta 

och kan fungera i ett mindre sammanhang. Dock har musiken till sin karaktär för lite lovsång 

för att lyfta. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 
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48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska - hela, tyska, franska, Arabiska, persiska, Farsi, Dari, Vissa gemensamma böner och 

texter bör översättas för högre delaktighet. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 
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60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 
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67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 
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96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

På det hela taget känns det som ett användsbart och genomarbetat förslag.  Undantag är 

musikserierna, där det nya förslaget inte tait tillräcklig änsyn till den grava kritiken som kom 

fram i förra remiss-svaren. Bör verkligen serie B och C vara kvar i sin helhet? Det är ytterst 

tveksamt, då detta kuynde arbetats fram betydligt mer seriöst. Detta inbjuder till att ersätta 

delar av kyrkohandboken med egna alternativ resan innan denna nya hanbok kommit i bruk. 

Än en gång: gör om gör rätt. Fortfarande finns instruktioner som inte stämmer överrens med 
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angivna ordningar, tex att även bikt ska innehålla två psalmer, att lovsången är ett dast 

moment som kantas bort osv. Överlåtelsebön 2 saknar en rad fr att göra den begriplig; typ: 

"Som ett lerkärl är jag i dina händer..." Ta tillbaka den! Hade önskat ett dokument som 

beskrev förlopp och justeringar mellan 2012 och 2016 års förslag som hade underlättat arbetet 

denna gång. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

5)Hur hantera skänslor av skam? 18) Lovsång 8 Gudsjänstmusik D - vi saknar hela 

föregående versionen 19) Dagens bön som obl. vid fam.gudstjänst svår 22)Trosbekännelse 

och xxx psalm kan kunna användas i samma gudstjänst. 34) För få alternativ till lovprisning 

45) Påskhymn bör ingå i slutversionen (idag i "tillägg...") 95) Ibland kan det vara bättre att 

enbart läsa psalm, istället för att prästen ensam sjunger 97) Begravningsbön 9: i luthersk 

teologi - brukar inte deja för döda personer  
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22: Västerlövsta pastorat (registrerat: 2016-04-29 15:48:26) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Tomas Anderman/Ulrika Lindholm 

 

Befattning 

Vik. kyrkoherde/Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

21. 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] 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

[Inget svar] 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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] 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

[Inget svar] 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

54. 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] 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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] 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

101. 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] 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

[Inget svar] 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

[Inget svar] 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kyrkorådet och församlingsråden är positiva till förslaget och anser att det ger möjligheter till 

de variationer som behövs i våra gudstjänstordningar. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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23: Domkyrkoförsamlingens i Göteborg pastorat (registrerat: 2016-05-

02 15:10:16) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Elisabet Ekeroth 

 

Befattning 

Ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 

 



498 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 sett är förslaget ett knapphändigt arbete att presentera som förslag till ny 

Kyrkohandbok även och kanske synnerligen en andra gång med all den kritik som kommit 

från så många håll och så tunga institutioner. Efterrättelsen är kosmetisk men förslaget är inte 

i grunden förändrat och grundtanken i varför och hur är alltjämt oklar. Varför behöver vi 

överhuvudtaget en ny Kyrkohandbok när dess varaktighet och kvalitet i sig själv inte ses som 

viktig. Släpp musiken fri och behåll ett grundkoncept (Gudstjänstmusik A) som är vårt arv att 

falla tillbaka på. Förslagets utformning och innehåll riskerar att göra Kyrkohandboken 

inaktuell redan från börjar. GUDSTJÄNSTMUSIK   A Grunden för Svenska kyrkans 

musiktradition med betoning på gregorianiken samt tillägg från senare tid. Grundstruktur i 

gudstjänsten. Bra rytmisk förenkling i Kristusrop 2:A2. Saknar Kristusrop 695:3 i 86:an ”Du 

evigt strålande morgonsol” Saknar i Lovsången:  sv ps 337, 18 och 641:7 Gudstjänstmusik A 

skulle kunna ses som den enda egentliga musikaliska ”Kyrkohandboken” och de övriga 4 som 

komplement att kunna skaffa efter behov i enskilda utgåvor samt kunna utökas med fler 

efterhand. GUDSTJÄNSTMUSIK   B Har sina förtjänster men inte i helhet.  Har använts hos 

oss företrädesvis i veckomässor kanske i  en sommarhögmässa. Många av de traditionellt 

prästerliga partierna är alltjämt ganska svårsjungna t ex Gloria och Prefationerna. Lovsången 

är väldigt lång. Förenklingen av Helig 1: B1 är en förbättring. GUDSTJÄNSTMUSIK   C 
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Innehåller många bra delar men är inte en helhet utan ett lapptäcke från olika håll som satts 

som inte stilmässigt passar ihop.  Vi har använt delar av den vid veckomässor. Kristusropet 5: 

C2 behöver inte ha försångare vid alla tillfällen, det blir upprepande. Bra med de enklare, 

gregorianska prefationerna.  GUDSTJÄNSTMUSIK   D En musik som vi knappast tänker oss 

i vår högmässa men väl i veckomässor.  Ny och bättre notbild i Lovsången 8: Gloria D1 

liksom i Prefationerna (bättre men inte lätt). GUDSTJÄNSTMUSIK   E Vi tycker att den 

känns som en vuxengenerations uppfattning  av vad en yngre generation vill ha. Stämmer det? 

Kristusrop 7: E1 tveksamt hållbar med upprepning. Lovsången 9: Laudamus E1 fortfarande 

väldigt lång och textligt upprepande utan anledning. Helig 4: E1 en relativt gammal 

bekantskap. O Guds Lamm 6: E1 ny men inte lättsjungen även med försångare.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 
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47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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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55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Ja. Engelska, Franska, Tyska, Spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 
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60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 
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67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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] 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  
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86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 



510 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

FRÅGA 106 Kommentarer till syndabekännelser, dopordning och nattvardsböner  -

Domkyrkoförsamlingens kommentarer till handboksförslaget 2016 är tydligt kopplat till 

Domkyrkans roll och uppgift i stiftet.  Frågornas utformning är ibland oklar eller otillräcklig 

och gör det svårt att ge tillfredsställande svar. Svaren/valen är beroende av många 

omständigheter och är ibland situationsbetingade så att de svårligen ryms i de befintliga 

svarsalternativen.   På grund av detta behandlas frågorna 36 till och med 40 i - 
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KOMMENTAR TILL MUSIKEN och frågorna 59 till och med 70 i -KOMMENTAR TILL 

DOPORDNING. Kommentarerna är avsedda att även ge svar i dessa frågor.  -

KOMMENTAR TILL SYNDABEKÄNNELSERNA Vi ser det som önskvärt att lägga till en 

syndabekännelse som är mer resonerande och problematiserande och som exemplifierar vår 

delaktighet i ett system som kan vara nedbrytande för människor, natur, ja hela skapelsen. 

Syndabegreppet är svårt att kommunicera på ett relevant sätt idag.          -KOMMENTARER 

TILL DOPORDNING Vi bedömer att Svenska Kyrkans tro, bekännelse och lära kommer till 

bra uttryck genom t ex samlingsord i den treeniges namn.  Även genom inledningsordens 

betoning på gemenskap med Gud och tidigare generationer. Vi skulle dock vilja att det fanns 

med något om församlingens gemenskap som vi döps in i, vilket tackas för i tackbönen.   

Evangeliet om Jesus och barnen ligger bra innan befrielsebönen då det är ett bibelord som 

gestaltar att barnen har en viktig plats i vår kyrka och pedagogiskt binder bibelordet samman 

nästa handling som är att lägga handen på barnets sida och därmed gestalta dopet in i en 

gemenskap.    Bibelläsning Matt 28:18-20 ligger bra före doptalet då löftet om att vi inte är 

ensamma kan ge stöd åt det samma.   Bönen om anden lyfter fram livet i Gud som en källa till 

liv för så väl den enskilde som för världen. Bönen aktualiserar Matteus 28:18-20 som kyrkans 

missionsbefallning, att vi som kristna också är sända till andra i solidaritet.    Dophandlingen i 

den treeniges namn är bra. Välkomnande. Bra med fortsatt betoningen på det lokala och 

globala. Doptalet bör möjligen inte vara ett fast moment. Ibland kan det behöva uteslutas. Om 

tal hålls kan det med fördel fokusera någon av alla de symboler som används i 

dopgudstjänsten. Detta blir då ett lärande moment i kristen tro och hjälp för föräldrar och 

faddrar. Förbönerna är bra. Bön två och tre kan med fördel slås samman.  Välsignelsen bör 

kunna använda ordet er eller dig.  Allmänt anser vi att dopordningen i HB-86 är bra och 

egentligen kunna behållas till struktur och innehåll. Däremot skulle en uppdatering av språket 

behöva göras.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

-KOMMENTAR TILL NATTVARDSBÖNERNA Grundschemat för kommunionen är tog-

tackade-bröt-gav. För att tydliggöra grundschemat borde Lovsägelsen, Sanctus och 

Nattvardsbön föras samman under en enda rubrik: Nattvardsbön.  I HB1986 heter det 

Offertorium eller Tillredelsen vilket stärker själva handlingen ”att frambära” och är därför att 

föredra framför FHB 2016 rubriken Psalm.  Upplyft era hjärtan till Gud har en stark koppling 

till just det latinska namnet Sursum corda, vilken omintetgörs i alternativet Öppna era 

hjärtan…  Vad gäller själva nattvardsbönerna (Lovsägelsen, Sanctus och Nattvardsbön) så är 

variationsmöjligheterna många: tre varianter av Sursum corda, två övergångar till 

kyrkoårsinriktat avsnitt, tre möjliga avslutningar samt kyrkoårsbundna delar – kanske är 

variationsmöjligheterna något för många?  Stilnivån och det språkmässiga innehållet riskerar 

att bli ojämnt, mer än vad det kan tänkas bli med färre alternativ som till språk och innehåll är 

mer homogena. Sanctus har en traditionell form som är värd att bevaras, det är en urgammal 

kombination av änglarnas lovsång och folkets hyllning till Jesus vid inridandet i Jerusalem 

som anspelar på serafernas trefaldiga Helig.  BEM-dokumentet från 1982 framhåller att det är 

önskvärt med en gemensam utformning av nattvardsböner över samfundsgränserna, en 

utformning innehållande: Anamnes- Epikles- Doxologi-. Vi tycker oss se att denna struktur är 
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otydlig i någon eller några av nattvardsbönerna och skulle vilja ha en översyn av detta.  I FHB 

2016 byts perspektivet i Brödsbrytelsen från ”delaktighet av Kristi kropp” till ”gemenskap 

med Kristi kropp”, alternativt kan också orden formuleras fritt med liknande karaktär.  Vi 

föredrar att formuleringen är fast, och att kopplingen mellan Kristi kropp som 

gudstjänstgemenskap och Kristi kropp som bröd bibehålls. Bön efter kommunionen kan föras 

in under rubriken Kommunionen, och inte som i FHB 2016 utgöra en egen rubrik.  

Kommentar till förbön 2  Här har man strävat efter ett inkluderande språk, vilket är bra. För 

att ge tyngd åt innebörden i ”dela med oss” bör texten inom parentes ”till den som har det 

svårt” strykas. Kommentar till nattvardsbön 7 Vi föreslår att benämningen ”Jesus från 

Nasaret”  skall ändras till ”Jesus Kristus, din Son, vår frälsare”. Nasaret signalerar en betoning 

på Jesus som människa. Vi menar att i nattvardens sammanhang bör istället betoningen ligga 

på det transcendenta och Jesu närvaro här och nu.  Kommentar till Nattvardsbön 12 Vi 

föreslår att det första alternativet till formulering av nattvardsbönens fortsättning skall tas 

bort. (Vi minns…) Här hamnar betoningen på att liturgen inte är drabbad av glömska. (F ö så 

minns han ju inte det som hände, men förhoppningsvis berättelsen om det och sin egen 

upplevelse av denna berättelse.) I bönens sammanhang saknar det poäng att påminna Gud om 

att jag eller vi minns.  Om det skall finnas mer än ett alternativ i denna bön föreslår vi att det 

skall signalera tacksamhet för det som Jesus gjort för oss genom sitt lidande, död och 

uppståndelse.  
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24: Karlskrona Amiralitetsförsamling (registrerat: 2016-05-03 

12:23:40) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Daniel Breimert 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska dålig 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Ja 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dålig 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. 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 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska dålig 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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25: Morups församling (registrerat: 2016-05-03 12:26:05) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christoph Franke 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 

 



544 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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 fler moment kan sjungas som lästes tidigare. Serie E kan utgå, den tillför inget. Serie B 

är för svår. Den kan utgå. Däremot bör improperierna vara med med en god tonsättning. Fråga 

Maria Löfberg hon har en! Dessutom finns det en klassisk tonsättning av instiftelseordens 

avslutning: Genom honom ... Christer Palmblad har med noter i förslaget: Mässa för enheten 

skull. Fler exempel finns att hämta där. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Tyska och engelska, spanka, evtl arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  
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71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 



557 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I konfirmationen hör frågan till konfirmanderna till själva trosbekännelsen, inte till 

inledningen. Konfirmation är en bekräftelse och den bekräftelsen bör framhävas. Här handlar 

det inte om att vilja vara med om en gudstjänst. Vi kommer att ställa den frågan från handbok 

86. Bra att redovisningen ersätts med konfirmandernas predikan. Det ska inte vara en show 

utan en gudstjänst.  I dopet bör föräldrarnas tackbön poängteras. Föräldrar kan faktiskt be för 

sitt barn i dopet.  I Vigseln ska det fortfarande finnas formuleringen: Man och Kvinna. 

Lovprisningen är fel teologi och bör ändras.  Allmänt ska inte ordet Herre ersättas med annat. 

Dessutom ska den manliga betoningen av Gud bibehållas. Detta är vår kristna tradition som vi 

inte kan ge upp för någon flyktig tidens vind.  Svenska kyrkan bör bibehålla karaktär som en 

kyrka som står i relation till sina trossyskon och sina rötter. Den är inte fria församlingar i 

samverkan.  Det finns en risk att varje församling / präst utformar gudstjänsten efter eget 

huvud, utan att kyrkans samlade tro uttrycks. Det måste sättas stop för allehanda subjektiva 

utsvävningar.  Tyvärr blev remissvarets frågor formulerade så att det var viktigast att ha med 

så många alternativ som möjligt. Detta bereder plats för en total urvattning av den allmänna 

gudstjänsten. Man måste kunna fira gudstjänst i alla Svenska kyrkans kyrkor så att man 

känner igen sig överallt.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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26: Burlövs församling (registrerat: 2016-05-03 17:25:22) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bo Sandahl 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

Önskvärt att skriva liturgiska arrangemang som kan fungera för körbesättning SSA, inte bara 

SATB.  Bra att det finns både utskrivna 4-stämmiga satser och ackordanalys till i princip all 

musik. Prästens längre partier numera skrivna i recitationsnoter, enklare att läsa och ger friare 

frasering. Finns onödigt många alternativ av prefationer-lite svårt att orientera sig. 

Lovprisningar finns i varje serie, genomtänkt och bra, men en del är  fortfarande ganska svåra, 

särskilt musiken i serie B. Lovsången i D förändrad både musikaliskt och textligt (en strof 

borttagen). Hur motiverar man denna ändring? Förslag: alternativ A används som 

huvudalternativ, och sedan kompletterar varje församling lokalt med det som fungerar i just 

den församlingen. Alternativ B, C, D och E får genom detta handboksförslag alltför stor tyngd 

och dignitet. Det hade varit önskvärt att flera musiker, institutioner och aktörer hade fått 

medverka i bearbetningen av khb, omgång två. Detta för att bredda och fördjupa arbetet. Bra 

att både präst och lekman kan sjunga de liturgiska momenten.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska, arabiska, 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Burlövs församling har provat det första handboksförslaget under två år och det andra under 

de månader det har funnits tillgängligt. På det stora hela ställer vi oss försiktigt positiva till 

förslaget. Det finns dock en rad invändningar.  Vi välkomnar både språkliga och musikaliska 

förändringar. Det senaste förslaget är ett klart steg i rätt riktning.   När det gäller Högmässans 

ordning hävdar vi bestämt att Dagens bön ska ses som en del av Ordet och att den bör ske 

stående. Stående måste ju även fridshälsningen vara, i vår församling är detta moment viktigt, 

vi går runt i kyrkan och hälsar på varandra.  I vår gudstjänst betonar vi delaktighet, både av 

församling och gudstjänstvärdar, och vi har reagerat på att förslaget inte inbjuder till att arbeta 

så med gudstjänsten. Det ger alltför ofta intrycket av att det är en präst som står inför en 

församling. Det finns inget i förslaget som hindrar oss att arbeta som vi gör men det ger ett 

lite fantasilöst och torftigt intryck. Ett exempel på detta är nattvardsbönerna där endast P är 

angiven.  Julottans och Långfredagens ordningar har vi inget att säga om förutom samma som 

angående Dagens bön att den bör höra till Ordet.  Påsknattsmässa firar vi sedan många år och 

har utvecklat en egen ordning för den som vi inte är beredda att ge upp för förslagets. Vi 

upplever inget behov av att ha en ordning för påsknatten i handboken, den kan räknas in under 

temamässor och gestaltandet kan variera lokalt.  Sjukkommunion: ingen kommentar.  En 

övergripande synpunkt vad gäller de kyrkliga handlingarna är att de ger ett lite plottrigt och 

pratigt intryck. Det är bättre i jämförelse med det första förslaget men intrycket kvarstår. 

Varför ska det t ex vara ett samlingsord och sedan inledningsord efter det? Räcker det inte 

med ett tilltal inledningsvis? I förhållande till begravningsgudstjänsten är alternativen allt för 

många. Att hålla fast vid en enkel och handfast ordning är idealet.  Vår viktigaste synpunkt är 

att avslutningen av de kyrkliga handlingarna borde följa samma ordning. Psalm (gärna 

stående), välsignelse, sändningsord och utgångsmusik. Denna ordning har många fördelar, 

liknar den allmänna gudstjänsten och det borde vara prioriterat, det grundläggande 

handlingsmönstret skulle bli tydligare. Att begravningsgudstjänsten inte följer samma mönster 
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må vara hänt.  Vad gäller dopet konstaterade vi tidigt att den första försöksordningens 

dopordning var omöjlig att använda. Vi fortsatte i det skedet att använda den agenda vi har 

som följer 86ans ordning. Det nya förslaget återgår till stora delar till 86an och det är bra. I 

det nya förslaget förstår vi inte vitsen med att flytta på namnfrågan, men i övrigt har vi ingen 

avgörande invändning. Och detsamma gäller dop i krissituation och bikt.  Vad gäller 

Konfirmationsgudstjänsten finns det en avgörande invändning och det gäller möjligheten för 

konfirmanden att säga sitt eget ja till dopets gåva. Att ställa frågan Vill ni konfirmeras? är ett 

dåligt alternativ, teologiskt omotiverat och innehållsmässigt trivialt. Likaväl som 

konfirmationen är ett Guds ja till den döpte är det också den döptes ja till tron. Vi upplever 

dessa ja som en omistlig del av konfirmationen. Den naturliga platsen för frågan är i samband 

med trosbekännelsen där konfirmationsakten sker så som den står i 86an.   Vad gäller 

vigselgudstjänsten välkomnar vi de nya alternativen för läsningar. Sändningens ordning bör 

som vi ovan sagt Psalm, välsignelse och sedan utgång. Inte minst musiker välkomnar denna 

ordning då de får en naturlig plats att efter psalm förbereda sig för utgångsmusiken.  

Begravningsgudstjänsten har fått en ordning som vi uppskattar. Fler alternativ kring förbön är 

bra. Inte heller kring begravningsgudstjänst av dödfött barn respektive gravsättning har vi 

något att anföra annat än det ovan angivna angående sändningen.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Musikernas kommentarer Önskvärt att skriva liturgiska arrangemang som kan fungera för 

körbesättning SSA, inte bara SATB.  Bra att det finns både utskrivna 4-stämmiga satser och 

ackordanalys till i princip all musik. Prästens längre partier numera skrivna i recitationsnoter, 

enklare att läsa och ger friare frasering. Finns onödigt många alternativ av prefationer-lite 

svårt att orientera sig. Lovprisningar finns i varje serie, genomtänkt och bra, men en del är  

fortfarande ganska svåra, särskilt musiken i serie B. Lovsången i D förändrad både 

musikaliskt och textligt (en strof borttagen). Hur motiverar man denna ändring? Förslag: 

alternativ A används som huvudalternativ, och sedan kompletterar varje församling lokalt 

med det som fungerar i just den församlingen. Alternativ B, C, D och E får genom detta 

handboksförslag alltför stor tyngd och dignitet. Det hade varit önskvärt att flera musiker, 

institutioner och aktörer hade fått medverka i bearbetningen av khb, omgång två. Detta för att 

bredda och fördjupa arbetet. Bra att både präst och lekman kan sjunga de liturgiska 

momenten.  
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27: Västra Bjäre pastorat (registrerat: 2016-05-03 18:06:23) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Fredrik westerlund 

 

Befattning 

KH 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Tyska franska engelska spanska italienska arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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28: Västerås pastorat (registrerat: 2016-05-04 08:34:31) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ingemar Egelstedt 

 

Befattning 

Ordförande Församlingsrådet Västerås domkyrkoförsamling 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 6: D1 Återgå till 2012 års förslag där prästen börjar sjunga och församlingen 

svarar i vers 1 och 2. I 2016 års förslag blir det bara förvirring. Församlingen vet inte när de 

ska sluta sjunga och höra prästens svar. Opedagogisk ändring, tycker vi.  Lovsången 8: D1 

Återgå till 2012 års förslag. Lovsången är hopplöst avhuggen i 2016 års förslag samt ligger så 

högt i det omskrivna partiet att den blir svårsjungen.  Prefationen: D3 Återgå textmässigt till 

2012 års förslag, ej recitativ notskrift utan utskriven rytmisering med betoning på relevanta 

ord. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Delar av 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, spanska, franska och arabiska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi efterlyser mer fokus på barn och familj i gudstjänstordningarna. Delar i handboksförslaget 

2016  är olämpliga i gudstjänster där man räknar med barndeltagande, vilket vi kanske alltid 

bör göra.  I ordningen för begravning av spädbarn/dödfödda behövs en annan överlåtelsebön.  

Det vore önskvärt med fler överlåtelsealternativ i gudstjänsten.  Vi efterfrågar en 

genomgående Gudsbild som är könsneutral.  Vi efterfrågar en sjungen förbön i 

vigselgudstjänsten som är glad och modern i språk och ton.  Inledningsordet i dopet får gärna, 

likt det i konfirmationsgudstjänsten, ha kopplingen till fest och glädje. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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29: Grästorps pastorat (registrerat: 2016-05-04 10:58:53) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

christer edvinson 

 

Befattning 

kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Ja 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 



644 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Dåligt 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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30: Norrahammars församling (registrerat: 2016-05-04 11:21:01) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ann-Christine Borg 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår  

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår  

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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  

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 



665 

 

vilja? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi anser att 2016 års förslag är bättre än 2012 års förslag.  Remisstiden för 2016 års förslag 

har varit alldeles för kort för att vi ska kunna göra bedömningar i detalj. Förslaget har därför 

inte kunnat prövas ordentligt i församlingen.  Kritiken mot 2012 års förslag har inte bemötts 

och remissvar har inte tagits emot i 2016 års förslag(Detta gäller musiken)  Frågorna i enkäten 

ger inte utrymme för nyanser. Vad står t ex "ganska bra" eller "ganska dålig" för? Vad är 

definitionen för "ganska" undrar vi. Detta skapar olika tolkningsmöjligheter.  Enkätsvaren ger 

ingen riktig bild av vad remissinstanserna tycker när svaren redan är givna i kryss-alternativ.  

Vi har inte hållit oss strikt till någon viss musikserie utan valt övergripande vad vi anser vara 

tillämpbart lokalt hos oss. Vi har kombinerat materialet. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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31: Smedstorps församling (registrerat: 2016-05-04 12:09:54) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Liselotte Kay 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Jag tycker inte om användandet av Kristusrop ser helst att man använder Kyrie.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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32: Byarums pastorat (registrerat: 2016-05-04 14:15:59) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Erik Dreier 

 

Befattning 

kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 



702 

 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

förrättningar till engelska tyska franska - framtiden även arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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33: Mölndals pastorat (registrerat: 2016-05-04 15:40:21) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Susanne Rappmann 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, standardarabiska, Dari, tyska, franska, spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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  

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I pastoratet finns tre församlingar som har avgett olika svar på de ställda frågorna. Det innebär 

att det svar som lämnats är en fiktiv sammanvägning som inte svara mot någon verklig 

gudstjänstgemenskaps synpunkter. Men då vi uppmanats att avge ett svar som på något sätt 

sammanväger synpunkterna har så skett.   Det är ologiskt att Kyrkorådet är remissinstans när 

det är församlingsråden som har ansvar för gudstjänstlivet i respektiv församling.  

Remisstiden har varit för kort för att kunna avge ett fullödigt svar, men då vi menar att det är 

angeläget att beslut kommer om ny kyrkohandbok så har vi överseende med den saken.  

Kållereds församlings synpunkter: Vi tycker att det borde vara öppet för prästen att fritt 

formulera sitt inledningsord även vid vigsel och dop. Vi saknar ett par för oss välkända O 

Guds Lamm.  Fässbergs församlings synpunkter: Som helhet ett bra förslag, med tydlig 

struktur men som ändå rymmer möjlighet till flexibilitet. Dopgudstjänsten är fortfarande inte 

bra - 1986 års ordning med tackbön,  evangeliet om Jesus och barnen, namnfråga och 

befrielsebön är att föredra. Det har upplevts som att frågorna har handlat om vad som gäller 

nu, snarare än att väga in vad som kan vara bärande även om 15-30 år. Kanske bord man 

överväga att nationell nivå ibland kommer med förslag på alternativa inledningsord, 

nattvardsböner mm (så som gjordes med serien "Mitt i församlingen". Vi önskar att 

konfirmation med mäss skulle kunna få användas som huvudgudstjänst.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Stensjöns församlings synpunkter. Jesus har en allt för undanskymd plats i handboken. För 

många ineldninsgord, för få som nämner Jesus. Mängden alternativ gör att beredelsetalet 

hamna i skymundan vilket vi menar ska vara huvudalternativ. Bön om förlåtelse - stryk 

alternativ 8, möjlighet till tyst bekännelse bör finnas i alla alternativ. Löftesord bör inte 

användas då gudstjänst leds av präst. Tackbön, alla alternativ bör nämna Jesus. Kristusrop - 

tveksamma till benämningen. Frasen "Herre förbarma dig" bör finnas med i alla alternativ för 

ekumensik igenkänning. Natvvardsbön - Trons mysterium bör stå i parantes i alla 

nattvardsböner Välsignelsen bör enbart finns i konjuktivform. Indikativ ger intryck av att 

prsäten förfogar över Guds välsignelse Dopet: befrielsebön 2 bör strykas. Frågan efter 

trosbekännelsen bör vara huvudalternativ. Bikt: bön om förlåtelse där bör ordet försummelser 

läggas till, vid sidan om tankar, ord och gärningar. Vigsel: Matt 19:4-6 denna text bör vara 

obligatorsik. Vi får inte släppa målet om "vad Gud har fogat samman får människan inte skilja 

åt" Det gäller även för vigsel av samkönade par. 
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34: Tranås pastorat (registrerat: 2016-05-04 15:41:55) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

carl magnus alstermark 

 

Befattning 

kyrkoherde/kontraktsprost 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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 anser att relation text/musik bör ses över ytterligare. Serie C har blivit mycket bättre även 

prefationen i D. harmoniseringen exempelvis lovsägelsens inledning serie C är dålig. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

tyska, engelska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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35: Dannemorabygdens församling (registrerat: 2016-05-05 16:47:23) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christer Pettersson 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

vadasdfa 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 



769 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska, franska, tyska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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36: Sölvesborgs församling (registrerat: 2016-05-06 13:43:28) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Marie Carlsson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Nej 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  



799 

 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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37: Källstorps församling (registrerat: 2016-05-07 19:03:14) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Helena Törnklev 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 fråga 18: Var är HON i lovsångerna? "Du SKÅDAR NER i nödens världar" är 

förskräckligt. Gud vandrar väl MED oss i nödens världar? Konung, allsmäktig, himmelsk - 

ger en frånvarande höghet.  Gudstjänstmusik B är vacker att lyssna på men svår för 

församlingen att sjunga. Lovsången i serie D har ändrats till det sämre. Förra alternativet var 

bättre.  Vi vill gärna använda alla musikförslag - men vi är lite fundersamma kring 

hållbarheten och om serie B fungerar som gemensam församlingssång. Mångfald behövs och 

vi hade välkomnat fler alternativ, men de måste göras så att de håller.  Angående O Guds 

Lamm hade vi önskat fler alternativ UTAN Lamm. Saknar också "O Guds Lamm befrielsens 

kraft kom till oss här..."  Lovsägelsens ändring från Herre till Gud i E1 och E2 bromsar upp. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Tyska, Franska, Spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Språket har verkligen inte blivit mer inklusivt. Det är för många ord, för många Herre och ofta 

för svårt teologiskt språk  (i synnerhet i dopet).   Dopåminnelse nästan omedelbart i 

konfirmationsgudstjänsten gör att gudstjänsten liksom inte kommer igång. Fokus på 

konfirmanderna släpps och innerligheten förloras. Vi vill gärna att konfirmanderna svara "Ja" 

men lägger nog frågan någon annanstans t.ex efter trosbekännelsen. Vi hade även gärna haft 

doppåminnelsen - men på en annan plats. T.ex som i Per Harlings förslag från 90 talet: innan 

Trosbekännelsen.   I dopgudstjänsten kommer vi att vilja använda egna inledningsord. Vi 

tycker att förslaget är alldeles för uppstyltat och svårt och  vill välja att säga samma sak- men 

på ett annorlunda sätt.     

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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38: Torsby pastorat (registrerat: 2016-05-08 15:27:04) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ann-Charlotte Lundgren 

 

Befattning 

vik. kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 



831 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 Känns gammal och redan prövad. Begränsad tll orgelspel B Svår. Låg användbarhet. 

Snygga klanger C Kyrie o O Guds Lamm fina. I övrigt kommer vi inte använda C. 

Prefationerna för lika alt A DKyriet är fint. Gloria fint och har blivit bättre efter 

omarbetningen. Prefationen har fin melodi men är svår att sjunga. Helig är fin och användbar. 

D1 O Guds Lamm ok och ganska fin. D2 är riktigt bra. E Bra med växelsång i Kyriet. 

Lovsången kan vara fin i friluftsgtj. Lovsägelsen E1 är användbar. Helig använder vi hellre 

som psalm. O Guds Lamm fin. Bra med växelsång. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska Arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Orden vid brödsbrytelsen på sid. 107 känns konstiga "..gemenskap med kristi kropp" Bättre 

att säga " gemenskap med Jesus Kristus". Befrielsebönen vid dopet var bättre i 2012 förslaget 

"Gud du som befriar från mörker och brustenhet" Hellre det än "Du som helar från världens 

brustenhet" 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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39: Älvkarleby-Skutskärs församling (registrerat: 2016-05-09 

09:43:04) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Nathalie Lindén Olivefalk 

 

Befattning 

komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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40: Mariestads församling (registrerat: 2016-05-09 13:21:12) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

willem-jan.fens 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

spanska franska engelska tyska farsi arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Bikt: Ordning för bikt kan tas med i bönboken. Vi ser bikten varken som sakrament eller 

gudstjänst, och den behöver inte vara med i kyrkohandboken.   Musik: Vi understryker vikten 

av att kunna använda annan musik i huvudgudstjänsten än den som ingår i kyrkohandboken 

och vi tillstyrker den föreslagna förenklade beslutsordningen.     

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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41: Löberöds församling (registrerat: 2016-05-09 13:58:28) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna Juhlin 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 endast hunnit med D sedan det senaste handboksförslaget kom. Församlingen tycker 

ok - musikerna sådär, prästerna bra. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 



909 

 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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42: Götene pastorat (registrerat: 2016-05-09 15:47:25) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Eva Posth 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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 frågor angående sanctus.  Är det bara trevligt med nyhetens behag?  Kommer detta 

att hålla över tid?  Serie D lovsång, sanctus och agnus dei samt serie E sanctus: Önskvärt med 

en 4-stämmig sats som kan fungera bra på en orgel med bara 1-manual och ev bara bihängd 

pedal.  Serie A: Underligt med ackordanalys på kyrie från 900-talet.  Det är både bra och 

dåligt med många alternativ. Det kan bli en mosaik av bara virr varr...  Kommer alla dessa 

prefationer att användas? Vi har medvetet inte kryssat i alla.  Stukturen i Handboken för 

kyrkomusik måste vara användarvänlig. Man ska kunna komma till kyrkan och använda den 

handbok som ligger på läktaren t ex för en vikarie.  Fråga 94  Den sjungna förbönen 

begravning bör på sidan 302 2:a systemet börja likadant som 4:e systemet. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska och tyska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 
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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Bättre layout på notbilderna. Texten blir liten i webbverktyget.  Det finns lokala traditioner 

som används t ex Husabymässan, vilken inte ryms i förslaget.  Det är en miss! 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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43: Lugnås-Ullervads pastorat (registrerat: 2016-05-10 10:07:31) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Jan Wahn 

 

Befattning 

 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

21. 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] 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 



939 

 

23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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] 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

[Inget svar] 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 



945 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

54. 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] 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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] 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. 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] 



949 

 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

101. 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] 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

[Inget svar] 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

[Inget svar] 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remiss kyrkohandboken 2016     Lugnås-Ullervads pastorat INLEDNINGSORD 

Inledningsord 4: Nu är Guds tid. I 2016 talar man  om Gud och inte till Gud. Vi föredrar till 

Gud. Det är viktigt att friheten att själv välja och själv formulera inledningsorden.  

SYNDABEKÄNNELSEN Det är bra att möjligheten finns att lägga syndabekännelsen längre 

in i gudstjänsten. Så att vi får ett varmare välkomnande för dem som kommer.  Bön om 

förlåtelse 8. Formuleringen ger en människosyn som vi inte delar. Förlåtelseord –  Kristusrop 

se längre ner LOVSÅNG Lovsången serie B – jul-lik, frejdig refräng och avancerade verser 

Lovsången i serie C – 2016 års version är innerlig och vacker enligt våra församlingsbor 

medan 2012 års C-lovsång känns mera tung och svårsjungen. Lovsången i serie D – I Karin 

Runows lovsång har men i 2016-års förslag har man strukit en versrad i varje vers och och 

gjort om melodin i andra versraden. Det tycker vi inte om! Barnen har lärt sig texten väl och 

sjunger den frejdigt med rörelser. Lovsången serie E – somrig och härlig.   DAGENS BÖN 

Kristus är mitt ibland oss. Vi tycker att man kan säga Herren är mitt ibland oss. Vi tycker att 

alternativ ska finnas. Dvs Herren/Kristus är mitt ibland oss. ORDET 1. Så lyder Guds ord 

fungerar bra eftersom texterna i GT är gemensamma för  de abrahamitiska religionerna.  2. 

Det är bra att man kan välja att läsa en, två eller tre texter.  3. Efter evangeliet står det i 2016-

års ordning. ”Lovad vare du Kristus”. Det tycker vi är högtravande. Varför ska vi använda 

gamla verbformer i kyrkan? I det här fallet har inte den gamla verbformen något mervärde. Vi 

ska ha ett språk som alla begriper!   TROSBEKÄNNELSEN 1. Varför använder vi inte den 

ekumeniska översättning av trosbekännelsen som finns?  T ex ”avlad” är ett ord som används 

om djur. ”allmännelig” är inte ett ord som gemene man förstår. ”Världsvid” som det står i den 

ekumeniska översättningen är ett förståeligt ord. 2. Det är bra att man kan ersätta 

trosbekännelsen med en trinitarisk psalm.  KYRKANS FÖRBÖN Det är viktigt att friheten att 

själv formulera förbönen finns. MÅLTIDEN 1. Rubriken KOMMUNIONEN borde ersättas 

med ordet MÅLTIDEN. Vi behöver ord som är förståeliga. 2. Måste alla moment vara med 

för att vi ska kunna fira mässa som huvudgudstjänst? Jesus delade bröd och vin med sina 

lärjungar i enkelhet. Varför kan inte vi göra likadant? 3. För att hålla regelverket, framtvingas 

församlingsreglering. Måste vi slå ihop församlingar för att fira en huvudgudstjänst i en av 

kyrkorna och en friare mässa i en annan kyrka.  4. Bra med många alternativ i lovsägelse och 

prefationer. 5. Ordet ”tillrett” känns högtravande 6. Utgjutet och utgivet känns högtravande. I 

England säger man: The blood of Christ, The body of Christ. Varför inte Kristi kropp (för 

dig)! Kristi blod (för dig)!  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

TACKA OCH LOVA Vi använder aldrig Tacka och Lova. Momentet bör vara fakultativt.   

VÄLSIGNELSEN OCH SLUTPSALM Varför inte en sjungen välsignelse? I 2016 års version 
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står det * framför dessa moment. Alla psalmer vi vill sluta med, t ex ”Bred dina vida vingar” 

passar inte som lovpsalm och alltid vill vi inte sluta med Lovsång. Vi vill ha fakultativa 

stjärnor.  AVSLUTANDE MUSIK – Det är bra att det heter så Serie A Kristusrop –  Herre du 

blev vår broder, och Du evigt strålande morgonsol är fina alternativ som vi kan använda. Bra 

att det finns många alternativ så att olika människor kan välja något som känns bra.  O Guds 

lamm –  Måste stjärnor vara ”spikade”? Ibland kan man sitta och sjunga.  Allmänt om serie B 

Vi tycker att musiken liknar serie A. Musiken är klassisk i sin karaktär och kan gå in under 

serie A. Allmänt om serie D – Den av våra församlingsbor i alla åldrar mest omtyckta serien. 

Kyrie - Bra att församlingen sjunger med från början och att verserna sjungs av försångare. 

Lovsången – Vi vill ha den ursprungliga lovsången. Inte den kortare versionen som finns i 

2016 års version. Barn och vuxna kan den utantill.  Lovsägelsen – Den nya texten är bättre. 

Bra att prefationerna har fått recitationstoner, så att man är fri att lägga betoningarna i texten 

som det känns naturligt.  Helig – Bra O Guds lamm – Det finns 2 alternativ. Vi använder nr 5  

Övriga sjungna moment   Allmänt om serie E – Mycket användbar Kristusrop – bra ur 

pedagogisk synpunkt med ”ekoeffekt”. Fin melodi. Lovsång – Somrig och fin Helig – Bra att 

tonarten är sänkt O Guds lamm - Vackert? VIGSEL Ringväxlingen borde vara fakultativ, 

eftersom ringarna inte är konstituerande för äktenskapet.   
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44: Ekeby församling (registrerat: 2016-05-10 12:02:08) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Annika Linderfalk 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 



959 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 



968 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Självklart behövs översättning till minoritetsspråk men inte just för vår församling.  Engelska 

oh tyska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Tankar om gudstjänsten Fler nattvardsböner med växelläsningar Inlednignsord med 

barnperspektiv behövs fler Mer möjligheter för barns delaktighet  Konfirmationsgudstjänsten 

är bra men kunde ha ännu större flexibilitet . Någon annan kan läsa inledningsorden Vi är 

samlade än prästen t ex Frågan om vill ni konfirmeras på fle plats och fel formulerad. återgå 

till 1986 fråga i samband med konfirmationen vid altarringen..  Vigselns löftesord..bra med 

som ett ecken på min kärlek men ha kvar alla alternativen tar emot/ger/ bär som i 2012   

Musik Musiken i kyrkliga handlingar är viktig- stor variation och många önskemål är viktiga 

för genomförandet av en kyrklig handling så att den upplevs som personlig. Vi är nöjda med 

de möjligheten i förslaget.  Tonarterna har blivit mycket bättre i nya förslaget   Fråga om en 

notbild  Prefation D allmän 3. Du skapare   går itne att sjunga 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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45: Habo pastorat (registrerat: 2016-05-10 13:25:25) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Michael Lindqvist 

 

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. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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: Musiken i serie A upplever vi som förlegad och ej anpassad till 

församlingen idag. Gudstjänstmusik B: Överlag anser vi att tonspråket är för svårt för att 

använda i vårt pastorat, dock med undantag för Lovsägelsens inledning. Lovsången 6 fungerar 

bra men är för lång, anser vi. Gudstjänstmusik C: Kristusrop 4, använder vi, fungerar väl. 

Lovsången 7, användbar, gärna med körmedverkan. Lovsägelsens inledning fullt användbar, 

har ej testats i vår församling. Helig 2 har vi använt, fungerar också. O Guds Lamm 3, mycket 

användbar. Lovprisning används ej i vårt pastorat. Gudstjänstmusik D: Kristusrop 6, vacker, 

fungerar bra och är omtyckt, bör dock sänkas en hel ton för församlingen, anser vi. Lovsång 

8, fin, glädjefylld, också omtyckt i pastoratet, av både barn och vuxna. Kan i den nya, 

förkortade versionen med fördel sänkas en helt ton, till F-dur. Lovsägelsens inledning 

fungerar bra. Prefationen D hat ett modern tonspråk och text och musik passar bra ihop. 

Lagom lång. Helig 3, vacker, fungerar bra och är omtyckt av både barn och vuxna. O Guds 

Lamm 4, mycket vacker och användbar, O Guds Lamm 5 svårare rytmisk men användbar, 

rörlig. Lovprisning används ej i vårt pastorat. Gudstjänstmusik E: Kristusrop 7, enkel för 

församlingen med tanke på att man härmar men blir väldigt tjatig. Lovsången 9, vacker men 

passar inte så bra som lovsång i gudstjänsten, för mycket text som blir svår att lära sig utantill. 

Fungerar bättre som körsång. Lovsägelsen E1 och 2 är vi positiva till. Den innehåller alla 
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viktiga delar utan att bli lång. Helig 4 har överanvänts på 80- och 90-talen och känns inte 

längre aktuell. O Guds Lamm 6, mycket omtyckt och fullt användbar. Dock vill vår 

församling sjunga hela, ej växelvis. Ackordanalysen i de olika serierna fungerar mycket bra, 

tycker vi. Angående harmoniken anser vi det önskvärt att fler av satserna kunde vara 

anpassade till 3- eller 4_stämmig kör för att förgylla den liturgiska musiken. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska, tyska, spanska, italienska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 
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78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  
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99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Musiken:  Fördelen med det nya förslaget är att det finns fler alternativ som är nyskrivna och 

moderniserade både musikaliskt och textmässigt. Man har delvis tagit hänsyn till 

musikutvecklingen i vårt samhälle. Vi önskar dock att det skulle finnas fler alternativ att välja 

av så att vi får ett rikare utbud, inte minst med tanke på de stora olikheterna mellan stad och 

landsbygd som ofta glöms bort i sammanhanget. Vi önskar också att det finns frihet och 

utrymme att ibland använda annan liturgisk musik än den i Kyrkohandboken. I 

begravningsgudstjänstens Förbön 1 - textmässigt bra men melodin torftig. Förbön 2 är 

melodiskt vacker, positivt med de textändringar som gjorts sedan 1986. Något lång. 

Vigselgudstjänstens båda förböner är bra. Teologiskt: Det har kommit in många olyckliga 

otydligheter i HB. Vart tog begreppet "Beredelsen" vägen? Vi vill ha tillbaka detta! I 

gudstjänstens inledning är det i flera fall oklart om det handlar om tilltal eller bön. Ind ord 16, 

t ex, det är inget inledningsord utan en bön om förlåtelse. Vi ber inte till Jesus om förlåtelse, 

vi riktar den till vår Fader som för Kristi skull ger oss den. Så har det av hävd varit i Kristi 

kyrka, varför göra avsteg från denna teologi? Överlåtelsebön 1 är ingen sådan utan en bön om 

förlåtelse, Lovsång E innehåller också otydlig teologi och kristologi: Vi förknippar inte Sonen 

som Skaparen, Jesus är Återlösaren och Frälsaren, inte Skaparen. Vi måste vara noga med 

språkfunktionerna och teologin! Fr 21 och 23 kan vi inte besvara, egendomliga, felställda 
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frågor! Våra förböner förankrar vi alltid lokalt, men vi använder handbokens som mallar. Vi 

saknar Benedictus i Sanctus 3. Vi är generellt kritiska till nattvardsbönerna. Epiklesen hamnar 

ibland före, ibland efter instiftelseorden. I det världsvida liturgiska förnyelsearbetet från 1930 

och framåt underströks epiklesens sjävklara plats före nattvardens instiftelse. Vi ber FÖRST 

om Andens närvaro i nattvardselementen, därefter bedes instiftelseorden. Dett a menar vi 

måste rättas till i handboken. Likaså att inte anamnes och doxologi tappas bort - så har skett i 

flera av nattvardsbönerna. I nattvardsbönerna slirar teologin också i hur Kristi närvaro 

uttrycks i brödet och vinet. Luther var noga med att stryka under realpresensen. Och vi som 

kyrka menar fortfarande att brödet och vinet i nattvardens sakrament är Kristi kropp och blod. 

Detta är viktigt - i denna handling och med orden visar vi vad kyrkan tror och bekänner. Det 

måste vara tydligt! I Påsknattsmässans liturgi bör det vara angett hur eventuellt dop sker, inte 

bara förnyelse. Fråga: 54: Vad menas med teologisk mångfald? Vi behöver en definition! I de 

kyrkliga handlingarna talas det om psalmer, obligatoriska sådana. Vad menas med psalm i 

detta sammanhang? Behöver klargöras, med tanke på alla våra tillägg. I vår kyrka brukas 

invigd, helig olja i samband med dop och konfirmation. Detta borde finnas med i handboken 

som en möjlighet. Likaså användande av korstecken vid dopakten. Fråga 99: Det är bra att det 

finns en särskild ordning för begravningsgudstjänst av dödfött barn eller barn som avlidit vid 

späd ålder. Men vi behöver en annan överlåtelsebön än den gängse.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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46: Ulricehamns pastorat (registrerat: 2016-05-10 13:42:38) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christian Sandblom 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Tyska Engelska franska Spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi efterlyser ett mer genomarbetet språk genom hela handboken. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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47: Kvidinge församling (registrerat: 2016-05-10 14:54:06) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Karin Holmgren Nilsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

Förändringar är gjorda till de bättre. Bra ackordanalys och rytmiknoteringar. Ett plus för 

anpassade sidvändningar. Kantorn är nöjd - dock är det svårt att hitta i, då den inte följer 

kyrkoåret som 1986 års handbok. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Enbart de stora världsspråken, engelska, tyska, franska, spanska, mest för de kyrkliga 

handlingarna. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 



1039 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Att ändra ordalydelser i gamla liturgiska sånger är mycket jobbigt. Text och melodi 

harmonierar inte.  Vi upplever en otydlighet och ibland avsaknad av anamnes, epikles och 

doxologi i nattvardsbönerna.  De tre olika dopbönerna har ganska olika inriktning: den första 

finns inte välsignelsen av vattnet med, den andra har inte med dopkandidaten, den tredje har 

inte med vattenvälsignelsen. Två av dem betonar syndernas förlåtelse ganska starkt. Detta 

inslag finns ju redan med i befrielsemomentet. Vi saknar en dopbön som kan ha med alla tre 

inslagen: välsignelse av vatten, dopkandidat och nämnande av syndernas förlåtelse.  Bra med 

särskild prefation på Mariadagarna.  Vi önskar ett riktigt missale, inbundet, hård pärm med 

mång olikfärgade snören. Kantorn har haft stora problem att hitta i musikvolymen, vid de 

olika liturgiska momenten. Det behövs ett rejält tänk kring uppläggningen. Det måste gå fort 

för kantorn att hamna rätt i ordningen. Vi föreslår 2 volymer, en för gudstjänstmusik A och en 

för resterande B-E.   Överlag har tiden för denna remissomgång varit på tok för kort och 

därför kan vi inte ge ett riktigt fullödigt och rättvist svar. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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48: Skara pastorat (registrerat: 2016-05-10 15:06:12) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Carl Sjögren 

 

Befattning 

domprost 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 



1054 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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 anser att gudstjänstmusik B-E skall vara ett tillägg till kyrkohandboken, som kan revideras 

enklare o utvärderas snabbare (liknande psalmbokstilläggen). Gudstjänstmusik A är kyrkans 

liturgiska ryggrad o tradition.  På lång sikt bör även gudstjänstmusik A utvärderas o den nyare 

forskningen integreras i materialet.  Notering, läsbarhet: större text, använd hela sidan! mindre 

vita partier!  Gudstjänstmusik A behöver inte ha ackordanalys i KHB. Ackorden kan finnas i 

webverktyget.  Gudstjänstmusik D kan klara sig utan spelsats, bara med ackordanalys i KHB. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska, arabiska o farsi, tigrinja (bön om förlåtelse, Herrens bön o 

välsignelsen, kyrkliga handlingar) 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 



1064 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 



1066 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Varje nattvardsbön skall ha tydlig epikles, anamnes o doxologi, enligt BEM-dokumentet. 

Detta saknas i flertalet böner.  När Treenigheten nämns anser pastoratet att Svenska kyrkan 

bör följa språkbruket i de flesta kyrkorna i världen, och därmed också 1986 års handbok: "i 

Faderns, Sonens o den heliga Andens namn". Detta skall vara konsekvent genom hela KHBF 

16.   Skara pastorat har identifierat följande som en risk: Risken är att Treenighetsläran 

förändras. Vi tror inte på Gud, Jesus och Anden. Om man som i KHBF 16 använder 

formuleringen "I Guds: Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn” blir det en 

betoningsfråga om vi tror på en fyrenighet. Likaså är risken stor att betoningen när meningen 

uttalas gör den andra och tredje personen i gudomen underordnad den första. Detta är inte 

förenligt med Svenska kyrkans bekännelse.  Genom tiderna har tidens tand fått avgöra vad 

som är hållbart respektive dagsländor både vad gäller text o musik i kyrkans gudstjänst. Vi 

anser att gudstjänstmusik B-E bör utgöra ett tillägg som revideras vart tionde/femtonde år. 

Tiden får utvisa vad som fungerar. Med liggande förslag upphöjs textförfattarna i C-E till 

författare av bekännelsedokument.  För att säkerställa fortsatt kreativitet även inom 

textförfattande till gudstjänsten bör det tillskapas ett "Gudstjänstråd", ett nationellt råd där 

goda teologer o musiker bedömer inskickat material o godkänner för bruk. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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49: Sandvikens pastorat (registrerat: 2016-05-10 15:48:09) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Jan Anders Jansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 

 



1069 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1071 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 



1074 

 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 hunnit testa kyrkohandboksförslag 2016 i församlingens gudstjänster, därför ingen 

kommentar 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Farsi och Tigrinia 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. 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 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 



1086 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi saknar en gudstjänstordning för julnattsmässa 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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50: Katrineholmsbygdens församling (registrerat: 2016-05-10 

16:46:25) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Eva Karlsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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 väljer att skicka ett separat mail i denna fråga 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Till att börja med vill vi påpeka att frågorna i enkäten är mycket luddigt utformade och att de 

inte ger utrymme att tycka till om detaljer i förslaget. Vi kommer därför att skicka ett 

kompletterande mail som tar upp det vi tycker är viktigt att framföra.  Vissa frågor är helt 

enkelt omöjliga att besvara och vi har valt att avstå från att svara på dessa samt de frågor vi 

inte har kunnat svara på med utgångspunkt från att vi inte har hunnit gå igenom hela förslaget 

med alla.   Det är uppenbart så att många frågor är "ledande". Vi tolkar det så att man inte vill 

kunna få in kritik mot förslaget.  Musikfrågorna har ibland buntats ihop så att man förväntas 

ge ett svar på en fråga som innehåller flera olika förslag - det funkar inte alls eftersom man 

kanske vill ha kvar det ena förslaget och skippa det andra. Det hade för övrigt varit önskvärt 

med någon musikaliskt bildad person som hade skrivit de frågorna, så att det hade varit 

relevanta frågeställningar.  Vi förutsätter även att det kommer att ske en teologisk analys och 

att man ser över förslaget så att det blir konsekvent.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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51: Nordmarkens pastorat (registrerat: 2016-05-10 16:55:28) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Rune Wallmyr 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, persiska m.fl. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Dåligt 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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52: Kristianstads pastorat (registrerat: 2016-05-10 19:50:17) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Louise Nyman 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1137 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

Mycket ord ibland men det har blivit bättre detta förslag. De nya Lovprisningarna tillför inte 

mycket, de är som att sjunga psalmer ... En lovprisning bör vara enkel i texten, fåordig men 

inte låta som en hymn. Serie B - E går bra att använda en tid av året men man tröttnar fort ... 

alltså får man nog växla mellan 5 - 6 serier. Serie A har hållit länge och känns fräsch efter att 

en del av kyrkoåret ha använt någon av serie B - E. Spelbarhet, läsbarhet har förbättrats i detta 

senare förslag men inför prefationerna är jag fortfarande (av praktisk erfarenhet) skeptisk. Få 

präster har förmåga att sjunga dessa. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

arabiska, engelska, tyska, franska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 
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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I förslaget finns ej: Löftesord 4 Prefation Trefaldighet 3 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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53: Klippans pastorat (registrerat: 2016-05-11 08:24:57) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pernilla H Olsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår  

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår  

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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  

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 



1176 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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54: Himledalens församling (registrerat: 2016-05-11 09:12:07) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Andreas Patriksson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

Att inte skriva ut skaft på noterna för liturgen är dåligt. Det gör det svårare att sjunga och ger 

upphov till fler missförstånd mellan kantor och liturg. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Några i vår församling efterlyser översättning till engelska å det snaraste. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

* Bön om förlåtelse tycker vi är viktig före nattvardsgång. Förlåtelsen är viktig i kristen 

teologi och något som vi behöver lyfta upp också i samhällsdebatten. Att få möjlighet att 

tydligt lägga av sig syndens börda före nattvardsgång är omistligt.   * Det är fortfarande 

torftiga benämningar på Gud i förslaget. Bibeln använder en myriad av benämningar på Gud, 

men vår uppfattning är att försöken i hanboken att göra språket mer inklusivt i fråga om 

Gudsnamn gör det fattigt. Mer Herre, Fader, konung, härskare, härskarornas Gud.  Inte bara 

"livets Gud, kärlekens Gud.."  *Den stora betydelsen som läggs i frågan om huvudgudstjänst 

eller inte är komplicerad för de som arbetar med Gudstjänsten, men helt obegriplig för 

kyrkobesökaren. Det kommer att bli många missförstånd och tveksamheter i arbetet med vad 

man får och inte får i en gudstjänst om det kvarstår.   Fråga 4: Mycket innehållslöst 

blomsterspråk i framförallt inl.ord. 5 & 7.   Fråga 20: I princip dåligt - men i praktiken jättebra 

när man skall anpassa en högmässa till dop.   Fråga 24: Få förböner håller rakt igenom. Vi 

mixar ofta. Egentligen inget problem.   Fråga 25: Alternativ 2 är väldigt tjatig med sitt 

genomgående användande av "Gud".   Fråga 29: nr 2 - epikles borta? nr 3 ordet "hemlighet" 

fungerar dåligt. Nr 5 För lång. Nr12  bra med 2 olika slutalternativ. Generellt saknar vi mer 

tydliga kyrkoårsanpassade nattvardsböner.   Fråga 37: B-musiken är för svår för oss.   Fråga 

73: Kanske hade det varit fint med en fakultativ bön över vattnet.  Fråga 78: Språket i 

konfirmationsgudstjänsten är väldigt stolpigt. Vi vet ju att det är många kyrkovana i 

gudstjänst på en konfirmation. Språket behöver lättas upp så att det är enkelt och tidlöst, men 

samtidigt inte helt obekvämt för en 15-åring. Vissa inledningsord i den allmäna gudstjänsten 

är ju väldigt blommiga i sitt språk (Fjäll, rymd, jag är här...) Kan man hitta ett mellanting?   

Fråga 90: Teologin i vigeslgudstjänsten är en knivig fråga. För de som är för samkönade 

äktenskap fungerar det troligen bra med det mer könsneutrala språket. För de som inte är för 

tycker man troligen att det drar åt fel håll. Texten från Ruts bok är ju ganska underlig i 

sammanhanget. En text om en svärdotter och en svärmors kärlek är ju inte den kärlek vi lyfter 

fram i övriga vigsleordningen.   Fråga 94: För många förböner inkluderar prästen i de 

sörjandes skara ("oss") och det känns obekvämt för prästen i vissa fall. Troligen för de 

anhöriga också.  Fråga 95: de nyskrivna förbönerna är väldigt sorgesamma i tonen. Den 

piggaste och gladaste i tonspråket är ju den "gamla" begravningsbönen. Nej, gladare musik på 

vigelsn och dopet. Vi vill ju inte att det skall låta som om det lilla barnet inte har särskilt lång 

tid kvar om så inte är fallet.    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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55: Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö (registrerat: 2016-05-11 

09:14:10) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christofer Lundgren 

 

Befattning 

Domprost 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 bifogade dokumentet "Fritextsvar till fråga 42 från Strängnäs domkyrkoförsamling med 

Aspö, ID 3321" 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 



1211 

 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Samma språk som 1986-års kyrkohandbok är översatt till samt arabiska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Se bifogade dokumentet "Fritextsvar från Strängnäs Domkyrkoförsamling med Aspö på 

handboksremissen, ID 3321"  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Beträffande fritextsvar till fråga 42, se bifogade dokument "Fritextsvar till fråga 42 från 

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, ID 3321" 
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56: Södra Sandby församling (registrerat: 2016-05-11 10:50:25) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Niclas Loive 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

Allmänt, layouten är något liten både vad gäller text och notering. Punktstorleken bör dras 

upp närmare ett helt steg. Eftersom mycket av det noterade är förlagt på två, ibland tre sidor 

så finns gott om utrymme att dra upp storleken lite på det tryckta godset. Väldigt mycket vit 

sida och väldigt lite som är tryckt därpå, så att säga.  Uppskattar att det finns ackord att följa. 

Vid prefationer och längre förböner är det att föredra fyrkants- eller x-notering i största 

möjliga utsträckning istället för att försöka detaljnotera. Upplagan för förböner och 

prefationer är klart bättre nu i andra utgåvan, men mycket återstår. Det blir många olika 

tolkningar för varje präst som sjunger dem, och likväl kommer ändå textens innehåll och 

betoning i skymundan till förmån för att försöka rytmisera in orden i noteringarna.  Exempel – 

begravningsbönen. Förbön begravning 2.  Många präster sjunger med så pass högt tempo att 

en strof som ”ge oss alla visa hjärtan” nästan alltid blir ”ge oss alla vissa hjärtan” – därför att 

åttondelarna har satt ett tempo. Det är svårt att notera på annat vis, men om man tar bort 

balkningen så går mer av fokus till texten istället för att hålla tempot på alla upprepade 

åttondelar. Det räcker så att säga att ange tonhöjd därför att det statiska tempot är en 

orimlighet. Så varför då ange det?  Vidare  - ”så att vi inser livets korthet” Ordet korthet 

infaller på fjärdedelar men med samma fysiska avstånd som åttondelarna på raden före. Nu 

blir det verkligen en ”korthet”, eftersom det nästan alltid sjungs med åttondelsvärde.  Vidare i 
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samma bön – fel mellan text och not i fjärde systemet ” för alla mänskors skull”.  Samma 

felfördelning i avstånd på ”lämna detta livet”.  Eeee, vigt liv – blir det för de flesta eftersom 

ögonen ser 3+1 hopbunden åttondel, och sedan en ensam åttondel innan sista ordet kommer. 

Om det åtminstone var 4+1 åttondelar. Men varför 3+1+1? Och sångmässigt bör det vara ett 

enda ord. Nu blir det oftast en andning mitt i eeee-vigt.  En bön som de flesta är bekanta med, 

och ändå så många fel.   Om jag jämför gamla kyrkohandboken i musik, t.ex. Helig 698:5 (sid 

166), med motsvarande i handboksförslaget Helig 1:A4, 698:5 (sid 93) så är det en riktigt 

skrämmande skillnad i disposition mellan notvärdena. Väldigt tråkigt. Musiken har behandlats 

väldigt slarvigt och utan minsta känsla för användbarhet och tydlighet för vad som är viktigt – 

ordens innehåll burna och sammanvävda i ton.   Katarina Söderqvist, organist Södra Sandby 

församling   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 
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47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår  

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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)? 

Ganska bra 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska tyska franska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 
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60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 
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67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 
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96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

DOP Bra att namnfrågan är före tackbönen i dopgudstjänsten och att namnet nämns i 

tackbönen.   KONF Bra att frågan till konf finns med. Kunde kanske vara fakultativt var i gtj 

den kommer. Vi tycker "Gud sviker inte" i förbönen behöver problematiseras. Kul med 

dopljus och doppåminnelse i konf. Underbara samlingsord  VIGSEL Inl.orden "bidra till ett 

gott samhälle" låter tungt och trist. Finns det ett bättre sätt att betona det lutherska? Tveksamt 

till att nämna "barn" överhuvud taget. Inte nödvändigt eller självklart, särskilt när vi nu även 
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har homovigslar. Bra att Matt 19:4-6 nu är fakultativt.  BEGR Önskar fler poetiska texter i 

bibelläsningen Fina böner 1-9 som tillägg till griftetalet Bra att man utvecklat förbönen till att 

innefatta hela livet, även det som inte blev som man tänkt   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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57: Lundby pastorat (registrerat: 2016-05-11 11:22:16) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kristian Lillö 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 



1254 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska dålig 

 

42. 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. 

Fråga 37  Gudstjänstmusik B Fortfarande ojämn kvallitet i musiken som känns konstruerad i 

vissa delar. Fungerar inte i alla sammanhang, men kanske ypperligt när det finns en kör som 

stödjer församlingssången. Har blivit bra och tydligt när prefationerna är skrivna i sin helhet i 

stället för att man bläddrade efter varje del. I musikdelen blir några av de sjungna förbönerna 

noterade väldigt långa. Det är stora noter och man har bara använt tre system. Det gör att 

användarvänligheten blir dålig då man får sitta och vända så många gånger. Vore bra att ha 

fyra system istället och lite minder noter. Det är en fördel om ett  sjunget moment börjar på en 

vänstersida så man slipper att vända mer än nödvändigt. Sjungna förböner vid dop, vigsel där 

man infogar namn tillför inget i gudstjänsten det blir konstruerat och inte så nära som en läst 

bön kan bli. Att göra det i ett dop blir konstigt.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Den allmänna gudstjänsten på engelska. Kyrkliga handlingar på engelska, franska, tyska, 

spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. 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 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 
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101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi föreslår att benämningen högmässa tas bort och att ordet mässa används genomgående. 

Det finns i kyrkan en bakgrund av att ”högmässa” ibland framställs som den ”fullständiga” 

gudstjänsten. Följden av det blir att vi uppfattar att en underliggande värdering blir 

konserverad.  När vi definierar en ”högmässa” som ser ut på ett specifikt sätt, medan alla 

andra benämns ”mässa”  är det svårt att inte uppfatta det så, särskilt när det vore mer praktiskt 

och ändamålsenligt att endast använda ”huvudgudstjänst”  för att ange vilka moment som fast 

eller fakultativt ska ingå.   Om vi inte behöver en särskild gudstjänst för 

”familjegudstjänst/mässa”, varför behöver vi i handboken särskilja mässa och högmässa?  

Den som vill innehållsdeklarera en gudstjänst vid annonsering kan ju göra det ändå. Om vi 

kan annonsera ”påsknattsmässa” eller ”gudstjänst för stora och små” kan vi även inbjuda till 

”högmässa” om det är viktigt i vår församling och då kan man själv avgöra vad som behöver 

vara med för att benämningen ska vara relevant.  Det ställs ingen fråga specifikt kring 

anvisningen att lovsägelse + prefation är ett FAST moment i både högmässa och mässa vilket 

är mer avgörande än om dagens bön är ett fast moment eller inte.  Vi tror att det finns många 

tillfällen och många församlingar där man inte alltid vill använda lovsägelse/prefation vid 

huvudgudstjänsten.   I en del böner används ”O” som inledning (t.ex Tackbön 3, …) Vi 

föreslår att det stryks eftersom det inte tillför någon betydelse utan istället upprätthåller ett 

ålderdomligt språk. Fråga 4: Inledningsord 4 – Bra att inte använda  han men skulle flyta 

bättre om en istället använde ”du”: Nu är Guds tid. Här i ditt hus, sluter du in oss i värme och 

ljus etc. Inledningsord 13: Ordet ”suckar” är svårt att relatera till. Suckar gör vi över mindre 

saker som vi resignerat över, men ”suckar ” vi av längtan efter Gud?   Fråga 6-12 samt sidan -

69-70 i kommentarer –  Det går mycket väl att ”benämna synden” utan att använda ordet synd 

i så gott som alla bönerna.  Nu finns endast bön 4. Om man ber om förlåtelse så är det 

underförstått att det finns något att be om förlåtelse för. Samma sak för förlåtelseorden – 

varianten för bikt borde vara alternativ även i huvudgudstjänsten ”På Jesu Kristi uppdrag 
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säger jag dig: Du är förlåten …” Löftesord 3 – varför inleds med ordet ”OM” varför inte ”När 

vi förlåter…” – det är ju det vi just gjort. Vi instämmer i att det är viktigt att också lyfta fram 

syndens kollektiva dimensioner. Däremot förstår vi inte varför den strukturella synden kan 

bekännas om den inte kan förlåtas? En strukturell synd är inte irrelevant – den är däremot 

delad av många. Om vi kan bekänna kollektivt kan vi också bli förlåtna kollektivt. Fråga 16 

Kristusrop 4: C1 I textboken 51 uppfattar vi det som att den latinska texten ska användas. I 

Musikdelen står den som en kursiverad vers. Det bör vara valfritt att använda den latinska 

texten. Kristusrop 6: D1 Har vi använt i församlingen och tycker om, men vill inte använda 

vers 2 på grund av orden ”lycka” och ”suckar.” Förslag: stryk vers två eller skriv om.  T.ex. 

Du känner vår sorg, du känner vår glädje. Hör oss när vi sjunger, svara vår längtan.    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vår bedömning av musiken som inte går att svara på i fråga 18 (lovsånger):  Lovsång 1 

Laudamus A1 - ganska låg grad, Laudamus A2 ganska låg grad Laudamus A3 låg grad I 

kommentarerna står det att A3 användes mycket sällan, varför tar man då med den i en ny 

handbok? Risk för handbokens trovärdighet blir ett museiföremål med melodier som inte 

används. Lovsång 4 Laudamus A6 i låg grad. Laudamus A7  ganska låg grad., A7 tycker vi är 

bättre A6 både musikaliskt och sångmässigt. Lovsång 7  C1 varför låsa sig vid en hel fras på 

latin i den svenska mässan? Skulle önska en parallell svensk text eller att ta med lovsång 7 

från HB 12 som ett alternativ. Tilltalet Räddare för Kristus kan uppfattas som barnsligt och 

bör bytas ut till det universella Befriare. Lovsång 8 D1 har blivit mycket bättre i sin nyare 

dräkt både textmässigt och musikaliskt Lovsång 9 E1  Använder vi i församlingen en hel del, 

ser en risk att den inte håller i längden. Fråga 24 Förbön 8-9 Bättre att be för döpta etc. på 

annat sätt än infogat med ett läst parti mitt i den sjungna bönen.  Vår bedömning av musiken 

som inte går att svara på i fråga 27 (prefation – helig).  A i flera varianter I ganska hög grad 

Avslutningen på påskens prefation borde vara alt 3, den skulle kunna användas under flera 

perioder i kyrkoåret., Prefation B1+B2 ganska låg grad, Helig B1 - varken hög eller låg grad, 

Prefation C 1 + 2 i ganska hög grad, Helig C1 – i hög grad, Prefation D1 D2 D3 I ganska hög 

grad Bra med enhetlig melodi i prefationerna. Melismen på skapare blir inte bra: det blir stopp 

i flödet och att bryta ut i en melodi-snutt är ologiskt och stör textinnehållet. Vi tycker att det 

hade varit bättre att ha kvar den gamla melodin från HB 12 på ordet skapare, dvs. raka 

åttondelar i stället för melismen.   Helig D1 – varken hög eller låg grad Skulle vara bra med 

ett alternativ till ”Änglarna i himlen…” för att kunna använda den musiken under fler 

kyrkoårsperioder och vi tror att den blir lite sliten i längden. Prefation E1 i ganska hög grad 

Prefation E 2 den nya texten tillför inte så mycket i förhållande till E1, och melodin blir 

krånglig med triolen. Varför inte ha två fjärdedelar på tonerna F# E istället? Helig E1 i ganska 

hög grad. Fråga 28-29 Vi tycker att texten ”Kristus har dött" etc.” ska finnas med i samtliga 

nattvardsböner inte endast som ett alternativ i inledningen. Det är mer praktiskt och 

alternativet tappas inte bort.  Vår bedömning av musiken som inte går att svara på i fråga 31 

(O Guds lamm): A i flera varianter i ganska hög grad 2: B 1 i ganska låg grad 3: C1 I hög 

grad 4: D1 I hög grad 5: D2 varken hög eller låg grad   Vi vill ha alternativ där synden inte 

uttrycks explicit, det var bättre i HB 12 6:E1 i ganska hög  Bra om man kan fixa till texten och 

inte ha borttager som är ett gammalmodigt ord som inte passar i seriens övriga text. HB 12 nr 
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6 O Guds lamm uppståndelsens ljus tycker vi är bra och vill gärna ha kvar den också.  Vår 

bedömning av musiken som inte går att svara på i fråga 35 (lovprisningen) A - I ganska låg 

grad  B - I låg grad C - Dålig  - bara kopierat helig och satt ny text till D I ganska låg grad. E I 

ganska hög grad. En ny och fräsch variant. Fråga 95 och 100 – vilka moment avses i fråga 95?   
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58: Bankeryds församling (registrerat: 2016-05-11 11:35:34) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Magnus Lönnberg 

 

Befattning 

Kyrkoherden 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 förespråkar Gudstjänstmusik A och inget annat. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 



1281 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår  

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår  

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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  

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 



1286 

 

vilja? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi är generellt emot att Kyrkohandboken förnyas. 1986-års ordning håller fortfarande. Vi 

delar den kritik som Svenska Akademien, Vitterhetsakademien och Musikaliska akademien 

har gett urryck för.  Vi har ansett att remisstiden varit för kort för att pröva de olika 

alternativen under kyrkoåret.  Vi har ett gudstjänstråd i vår församling bestående av prästerna, 

kyrkomusikerna,diakonen, samt tre förtroendevalda ledamöter. Dessa enskilda ledamöter 

skickar sina egna synpunkter.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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59: Lessebo-Hovmantorps pastorat (registrerat: 2016-05-11 12:45:43) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ingrid Knutsson Starck 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Nej 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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 inom A är bra.  Musiken B är på det stora hela bra. För Musiken C gäller  Kristusrop 

4 - varför inte repristecken på denna?  Lovsägelsens inledning C1 C2 - svårt övergångar 

mellan försångare och församling - en extra takt? Bra att det är recitationston! O Guds lamm 

C 3 - varför höjt denna en ton upp? Musiken D - Kristusrop 6 blivit bättre efter att försångare 

har inkluderats! Lovsång 8 är bättre efter omskrivning. Prefationer - bra med recitationstoner 

men varför tagit bort delar av prefationerna? Helig 3:D 1 - Föregående 

ackompanjemangsversion var bättre! O Guds lamm 5:D 2 - ur ett barnperspektiv är texten 

"Du tar emot som vi är" bättre än " Du som tar bort all världens synd" Musiken E - Helig 4 - 

dåligt skrivet ackompanjemang! En allmän åsikt är att det skulle råda friare ramar för musik 

att använda i mässa/gudstjänst.  Förbön begravning 2 - texterna ..."och omsluter levande och 

döda" sämre än tidigare version.        "Och när vår dödsstund kommer" - bättre med den 

tidigare versionen. Texten för begravningsbönerna känns alltför "platta"!  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 



1304 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Blindskrift! 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 



1308 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Eftersom det finns möjlighet att formulera egna böner så finns det en frihet inom ramen för 

den gängse ordningen. Det tycker vi är bra! Uppfattar 2016 års förslag mer som en 

"plocklåda" än kyrkoårsstyrt. Denna förändring behöver arbetas in och kan ta tid - men 

möjligen ett mer kreativt arbete? Risken finns för en viss utslätning av kyrkoåret när det gäller 

formen och att igenkännandet glädje då man går i olika kyrkor kan minska.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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60: Nederluleå församling (registrerat: 2016-05-11 13:00:04) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Richard Marklund 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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 kommentar sista punkten 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Ja 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska Tyska Franska Spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi önskar mer inklusivt språk i de formulerade bönerna, fler feminina former för Gud.  

Konfirmationsfrågan behöver förtydligas. tex vill ni konfirmera er tro eller bekräfta er tro 

istället för föreslagen formulering "Vill ni konfirmeras...  Musik Runow: Bearbetningen av 

lovsången innebär musikaliskt att den tappar sin form, versen blir för kort i förhållande till 

refrängen. Förändringen i texten är teologiskt bättre men sämre sångbarhet. Vi önskar att den 

gamla tas tillbaka.  Vi saknar formuleringen "vi stod under dina välsignande händer" 

nattvardsbön 12.  Vi tycker att formuleringen "Guds frid" kan läggas till som ett alternativ till 

Fridshälsningen    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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61: Karlshamn-Trensums pastorat (registrerat: 2016-05-11 14:40:55) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Magnus Elmblad 

 

Befattning 

Komminister sjukhuspräst 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 

 



1335 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 



1343 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

Om B-serien - låg användbarhet. "Stackars präster som skall sjunga detta."  Serierna CDE är 

användbara.  Önskan om pianoackompanjemangssatser och variationer i tonarter.   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska och spanska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Positivt med många fakultativa moment. Vi upplever att handboken ännu inte nått fram i sin 

intention att hitta ett tilltal till barn och ungdomar.  Tackbön 3 efter förlåtelse/överlåtelsebön 

Varför ett O Gud - borde räcka med bara Gud.  Fråga 49 i enkäten: svarsalternativen är enligt 

vår mening märkligt formulerade. Vi kommer att vilja ha bön om förlåtelse.  En förenklad 

beslutsordning efterfrågas när vi vill använda musik som ej ingår i den svenska 

kyrkohandboken. Detta skulle ge gudstjänstmusiken möjligheten att utvecklas i tiden.  En 

central musikbank vore en bra idé!  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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62: Härnösands landsförsamlingars pastorat (registrerat: 2016-05-11 

14:42:35) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Johan Holgersson 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 



1362 

 

23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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 viktiga är att det finns alternativ för församlingen att välja mellan. Sedan kan man ha 

åsikter om olika enskildheter i de olika förslagen. En kantor anser t ex att rytmiseringarna och 

harmoniken är onödigt komplicerade i serie B och att karaktären i serie C, D och E är banalt 

opassande i det liturgiska sammanhanget, medan många församlingsbor tycker om dem för att 

de är enklare att sjunga. Frågan är dock vilken roll kyrkohandbokens musik ska ha: Ska den 

vara bindande för församlingarna eller bara ett förslag,där man också är fri att använda annan 

musik? Vi anser att församlingarna ska vara fria att använda även annan musik, åtminstone 

när gudstjänsten firas utifrån ett tema. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska, tyska, arabiska och andra flyktingspråk 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 



1372 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kyrkohandbokens styrning och församlingarnas frihet Förslaget ger för många av 

gudstjänstens olika moment en positiv frihet att formulera resp moment med ”föreslagna eller 

andra ord”. Denna frihet borde gälla alla moment, sjungna som lästa. Friheten bör helst gälla 

vid alla gudstjänster men åtminstone när man firar gudstjänst/mässa utifrån ett tema (och då 

oavsett om det är som huvudgudstjänst eller inte – i landsbygdsförsamlingar firas oftast bara 

en gudstjänst). Oavsett om man utformar gudstjänsten tillsammans i församlingen eller 

använder en färdigskriven mässa bör temat kunna få genomslag i gudstjänstens alla moment, 

både de gemensamt sjungna och t ex nattvardsbönen. Mindre förändringar borde 

tjänstgörande präst ha möjlighet att göra medan en generell regel borde finnas att kyrkoherden 

har rätt att besluta om större ändringar, som att vid enstaka tillfällen använda andra 

formuleringar och annan musik än den fastslagna.   Gudstjänstens olika moment 

Inledningsord - Saknar de borttagna förslagen från ”12-an”. Vi använde ofta både nr 4, 5, och 

6. - Nr 5 känns onaturlig och för ”enkel” - Nr 11 ger en negativ bild av det mänskliga livet. 

Om Guds kärlek rymmer hela vårt liv omfattar det också de positiva delarna i livet, vilket exv 

kan visas med följande tillägg (efter rad 2, inom parentesen): vår gemenskap, vår glädje, vårt 

hopp. Dessutom är det frågan om rymmer är rätt verb i sammanhanget. Det kan ge bilden av 

en statisk behållare där våra liv ska få plats.  - Som ett alternativ bör växelläsning/-sång av 

dagens psaltarpsalm läggas in. Bön om förlåtelse - Nr 8 känns tveksam teologiskt, med en 

alltför negativ människobild för att fungera i dagens samhälle. Förlåtelseord - Nr 3: 

Formuleringen Dina synder är dig förlåtna känns ålderstigen. Enligt Luk 5:20 kan man skriva 

Dina synder är förlåtna. Teologiskt är frågan om det är synderna eller människan som förlåts. 

Ännu bättre kan vara formuleringen Du är förlåten. Överlåtelsebön - Nr 1: Fanns en positiv 

anklang i 12:ans formulering, där överlåtelsen inte begränsades till förlåtelsen utan också 

omfattade viljan att leva i och ge vidare av Guds kärlek.  - Samma positiva anklang fanns i 

12:ans nr 3, där man fick överlämna sin goda vilja till Gud. - Nr 2: Finns en bättre version, 
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med tillägget (efter rad 7) Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer (Bönboken Tradition 

och liv, nr 1040). Med tillägget förstås slutraden bättre. Kristusrop - Saknar nr 6 från 12:an 

(Möt mig nu …). Den fungerade bl a väldigt bra vid gudstjänster på fängelset.  Dagens bön - 

Hälsningens första alternativ bör också ha med varianten I hans namn vill vi bedja. ”Be” kan 

lätt bli väldigt bräkigt. Textläsningar - Möjlighet borde finnas att vid t ex Gudstjänst med små 

och stora läsa bibeltexter i annan översättning, exv valfri barnbibel. Nattvardsbön - Nr 3: 

Guds kärlek är uppenbarad genom Jesus och därför ingen hemlighet, däremot kan den vara ett 

mysterium, som vi inte alltid förstår.  Agnus Dei - Nr 6: Varför använda den ålderdomliga 

ordvändningen som borttager världens synd till en nyskriven melodi? Det blir ett stilbrott mot 

fortsättningen med ett enklare och mer tilltalande språkbruk. Ändra exv till som tar bort [all] 

världens synd.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Kyrkliga handlingar Dopet - Bra att namnfrågan kommer in på ett naturligare sätt, i början av 

dopgudstjänsten och i samband med tackbönen. Vid dop av flera barn samtidigt hade det dock 

varit enklare om befrielsebönen hade kommit i direkt anslutning till namnfrågan. - Positivt att 

dopfrågan efter trosbekännelsen direkt följs av dophandlingen, det ger ett större flyt i 

gudstjänsten Konfirmation - Teologiskt rätt att i konfirmationsgudstjänsten lyfta fram både 

dopet och sändningen att vara Kristi lärjunge - I inledningsbön 1 bör ordföljden ändras från 

var oss nära till var nära oss, som mer speglar hur ungdomar skulle uttrycka sig. - Språkligt 

sätt är inledningsbön 2 en olycklig blandning av ett mer högtravande språk och ett 

vardagsspråk som ligger ungdomarna närmare.  Välsignelse över äktenskap … Både frågorna 

och tillkännagivandet kan finnas med i ordningen, t ex med följande ord:  - NN och NN, Ni 

har ingått äktenskap med varandra. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag er: 

Vill ni bekräfta detta förbund och älska varandra i nöd och lust? - Ja.  - Ni har nu bekräftat ert 

äktenskap med varandra inför Gud och denna församling.  Må era löften om ömsesidig kärlek 

och trohet påminna om Guds omsorg och kärlekens gåva. Må Guds välsignelse omsluta er nu 

och alltid. Amen.  Begravning - Den andra föreslagna psalmen kan med fördel placeras direkt 

efter överlåtelsen. - Slutbön 1 kan gärna ha ett tredje led: Och skänk henne/honom en 

glädjerik uppståndelse för vår Herre Jesu Kristi skull. - Sändningsord 2 bör vara enligt NT81 

och inte enligt 1917 års bibelöversättning.  
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63: Mjällby församling (registrerat: 2016-05-11 14:42:51) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Patrik Carlsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 



1391 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Ja 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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64: Nor-Segerstads församling (registrerat: 2016-05-11 14:59:50) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pär Lundberg 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

B serien svår i melodi och harmonik.  E serien lätt att tröttna på i längden. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Större möjlighet att använda kyrkohandboken till  att möta nyanlända kristna 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 



1418 

 

vilja? 

I ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Helheten ger en känsla av vardaglighet och enkelhet vilket kan göra att man lätt förlorar 

känslan  av fest och högtidlighet.  På ett vis är det bra att språket är lätt och Gud nära 

samtidigt saknar vi en dimension av mystik.   Vi saknar den raden om "lerkärl" som är 

borttagen från Margareta melins överlåtelsebön.  Skulle uppskattat om det fanns alternativa 

placeringar på "kyriet", t.ex för bön om förlåtelse.  För få fakultativa moment i mässan som 

huvudgudstjänst.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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65: Sävare församling (registrerat: 2016-05-11 15:34:52) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Eva Kaiser 

 

Befattning 

komminister/vice kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 korta remisstiden har inte gjort det möjligt att ens pröva all musik. Web-verktyget som i 

stora delar är bra, måste göra det lättare att arbeta med musikdelarna. Idag ligger musiken som 

”bilder” vilka är i stort sett omöjliga att arbeta med.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. 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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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 



1441 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Sävare församling anser att hela remissarbetet har varit alldeles för hårt forcerat. Även om 

remissen skulle vara en ”skrivbordsremiss”, så har det inte funnits tid att sätta sig in i allt 

material.  Eftersom remissarbetet sammanfallit med arbetet att ta fram nya agendor till 1 april, 

så har det inte funnits någon möjlighet att ens sjunga igenom musiken i alla serier. Vi har inte 

heller hunnit med att pröva alla kyrkliga handlingar i det nya förslaget. Man kan inte sitta vid 

ett skrivbord och avgöra vad som fungerar. Man måste få pröva i verkligheten. Oerhört många 

frågor i remissen handlar om vilka alternativ församlingen tror att man kommer att använda. 

Det är omöjligt att svara på, allra helst för ett kyrkoråd. Vi har svarat utifrån de alternativ vi 

använder idag. Av detta följer att vi avstått att svara på många frågor, helt enkelt därför att vi 

inte kan. Vi anser att vi inte kan avge genomtänkta svar på följande frågor: 10, 27, 29, 31, 33, 

35, 36, 37, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 60, 93, 95, 100,  Sävare församling anser att detta 

remissförfarande inte uppfyller rimliga krav på möjlighet att pröva, diskutera och känna efter. 

Vi kan heller inte förstå varför det har varit så bråttom. Gudstjänstförnyelse måste få ta tid!  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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66: Björnekulla-Västra Broby församling (registrerat: 2016-05-11 

16:18:48) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pierre Sönnerstam 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 



1455 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår  

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Persiska, engelska, tyska, franska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. 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 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Björnekulla-Västra Broby församling  Kommentarer kring Förslag KYRKOHANDBOK FÖR 

SVENSKA KYRKAN del 1. (Svenska kyrkans utredningar 2016:1)  Sammanfattning Det 

reviderade kyrkohandboksförslaget är i huvudsak bra. Viktiga synpunkter från 

remissinstanserna har tagits tillvara och Svenska kyrkans rika skatt av gemensamma böner 

och liturgisk musik har bevarats för nya generationer.  Den övergripande strukturen är väl 

genomtänkt. Eftersom musikserie A innehåller alla de alternativ som visat sig fungera väl i 

HB 86 kan vår församling fortsätta fira gudstjänst på det sätt som visat sig passa våra 

förutsättningar. Om vi i framtiden vill använda någon av de andra musikserierna är det 

positivt att möjligheten finns.   Enskilda anmärkningar och synpunkter 1. Postludium ska vara 

ett fast moment i Mässa/Gudstjänst och Högmässa. Det är inte bra för arbetsmiljön att 

musiker är hänvisade till tjänstgörande prästs godtycke. Ett väl utfört postludium tillhör 

mässans finaste inslag, och tar ofta i veckor i anspråk att öva in. Musiker bör känna 

tryggheten att postludium är något som ingår i huvudgudstjänster i Svenska kyrkan. Svenska 

kyrkan har en unik position bland världens kyrkor med vår välutbildade musikerkår. Våra 

musikers kompetens och yrkeskunnande bör tas till vara i kyrkohandboken.  2. Orgelsatsen 

för ”Upplyft era hjärtan” i musikserie A bör inledas med en fast meloditon på orgel, på 

samma sätt som redan finns i Kristusrop 2:A2 (Du evigt strålande morgonsol). Detta för att 

undvika att musiker gör ett kort intro på orgeln för att prästen ska hitta rätt. Det är fullt 

tillräckligt att hålla en enskild ton och så börjar prästen sjunga när hen är beredd. 

Församlingen behöver inte två förspel, först en för prästen och sen när prästen själv sjunger. 

Det bromsar upp rytmen i gudstjänsten.      

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

3. Det är onödigt att årtal står angivet i noterna i webverktyget. I enlighet med Martin Luthers 

syn och många med honom bör Svenska kyrkans liturgi firas utan tanke på enskilda 

upphovsmän eller speciella årtal då musiken nedtecknats. Musiken och bönerna och liturgin 

tillhör kyrkan och vi kan se texterna och melodierna som gåvor givna av den Helige Ande, 

även om människor nedtecknat dem. Eftersom kyrkans ord i gudstjänst och bön är vår 

gemensamma skatt är det tradition att enskilda upphovsmän inte anges i agendor etc. Då 

behöver heller inte årtal för musiken anges. Årtalen ger ett musealt intryck, som att musiken 

skulle vara omodern, fast den visat sig bära. 4. Prästens inbjudningsord till nattvarden bör 

vara ”Kom, nu är allt tillrett”. Onödigt att ändra. 5. Sändningen bör bearbetas ytterligare. Som 

det står nu är det för rörigt. Det är olyckligt att skriva ”moment i valfri ordning”. Det ger ett 

oengagerat intryck, som att styrgrupp och referensgrupp inte orkat gå ända in i mål. Psalm, 

välsignelse, postludium och sändningsord bör vara den fasta ordningen. Det finns ingen 

anledning att ha stjärna på psalm och välsignelsen eftersom alla slutpsalmer inte passar att 
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sjunga stående. Det är heller inte motiverat utifrån Svenska kyrkans tradition att ha stjärna på 

välsignelsen. Om det finns pastorala skäl eller lokala traditioner som bör tas hänsyn till kan 

stjärna på psalmen och välsignelsen finnas som alternativ.  6. Den traditionella ”Låt oss tacka 

och lova Herren” kan finnas som alternativ att användas i undantagsfall, men bör fasas ut.  7. 

Eftersom Herrens bön är lättare att läsa i den gamla versionen bör den återinföras och 

användas i första hand. Den ekumeniska översättningen kan användas som alternativ. Trots 

alla försök till argumentation om att den ekumeniska översättningen skulle vara bättre, är den 

gamla ordalydelsen mer själavårdande och mer välfungerande. Det gäller även för barn och 

konfirmander.  8. Bra att ingångspsalmen är utan stjärna.  9. Bön om förlåtelse bör vara ett 

fast moment även i Mässa, inte bara i Högmässa. 10. Ordningen för de kyrkliga handlingarna 

är bra.   Tack Björnekulla-Västra Broby församling tackar de som medverkat i    69DD4A41 
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67: Västerleds församling (registrerat: 2016-05-11 17:05:07) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Peter Träisk 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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: Lovsången 8 Laudamus D1 svår att sjunga med så mycket text, särskilt med barn. 

Kyrkans förbön Församlingssvar 2: svårt att uppfatta hur det skall genomföras med 

repetitionerna gör att alla gör på olika sätt. Nattvardsbönen församlingssvar "Din död 

förkunnar vi Herre...." behöver harmonisering. Hallelujarop 3: bra att det är sänkt 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska , franska , tyska , spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. 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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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 
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82. 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] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 



1487 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Första musikvalet tillkom för snabbt och blev onödigt begränsat. Barnperspektivet hade 

kunnat vara tydligare med från början. Mässa i vistons Agnus Dei saknar vi Lovsägelsens 

inledning har blivit sämre i 16 jämfört med 12 års remissförslag. När syndabekännelse "Jag 

fattig syndig människa är med kunde texten ha varit oförändrad. För barnens skull hade det 

varit bra med flera upprepningar i de sjungna partierna och mindre mängd text som skall 

sjungas. obligatoriet med två psalmer vid vigsel skulle gärna följas av en skrivning I 

undantagsfall vid (tex sjukbädd) vissa små sammanhang borde psalm kunna uteslutas. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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68: Bjursås församling (registrerat: 2016-05-11 17:52:58) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ingvar Rogström 

 

Befattning 

Kyrkorådets ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska dålig 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

Undersökningar visar att ungdomar uppskattar konfirmandtiden men är negativa till 

traditionella gudstjänster. Vi kan inte fortsätta som vanligt. Vi behöver gudstjänster som berör 

, är jordnära och folkliga. Förslaget räcker inte fram i vår tid. Vi behöver mer frihet och inte 

överdrivna regleringar. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I låg grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 
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82. 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] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

101. 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] 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

[Inget svar] 
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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69: Gunnarps pastorat (registrerat: 2016-05-11 18:15:04) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Olof Ringdahl 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 



1515 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska dålig 

 

42. 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. 

Följande är min bedömning (efter prövning i församlingen):  Detta förslag är något bättre än 

HBF 12.   1/ I våra församlingar som är små och där vi sällan har möjlighet att ställa upp en 

kör, utgör inet B något alternativ, eftersom den är för svår. Naturligtvis måste den kunna ha 

sin applikation i större sammanhang och vid högtidliga tillfällen, men bruket av den kommer 

här att bli mycket begränsad. 2/ Fortfarande med hänsyn tagen till församlingslivet i små 

församlingar är det tacksamt att det responsoriala momentet har fått större plats i musiken - 

dock lite  "hafsigt" utbyggt och mera gjort som enkla "upprepningar". Det kommer alltså t ex i 

kyriet (varför kalla det lite dagisaktigt för "kristusrop") inte i närheten av det som förekom i 

"Gloria"-musiken från Döderhult (Leif ). Kyrie  P: Du som kom för att hela de förkrossade: 

Försångare: Herre, förbarma dig. Församling: Herre, förbarma dig.            Ett rikt växelspel i 

3 strofer (3X3) som dessutom var lätt att få för församlingen att delta i. När det nu blev lätt 

församlingen att delta i, gjorde det också att de lättare hittade in i dynamiken i växelläsning 

mellan liturg och församling och så blev hela gudstjänsten -OBS! även i ett litet sammanhang 

något livgivande att delta i! Varför alltså göra det svårt för församlingen? Jo, naturligtvis av 

tre orsaker: 1. "Fasansfull teologi denne Norrgård står för: Församlingen som den 

gudstjänstfirande församlingen!"  2.Det arkaiska och mer kärnfulla språket. Inte abstrakt-

inklusivt. 3 Det svåraste perspektivet: Ingen av de deltagande i utredningen har velat se en 
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verklig förändring till mer deltagande församling: Det skulle säkert vara för "exkluderande" 

för dem som bara vill "vara". Nej kör hellre då med 86:an.  3/Det ska genast slås fast: tyvärr 

är prefationerna inte alls särskilt musikaliskt skrivna. De ska inte behöva vara så mördande 

tråkiga och svårsjungna. Varför måste man ha gregorianiken som stilideal utan att använda 

den? Vill gärna dela med mig av de prefationer som vi sjunger i vår församling och som är 

genomkomponerade med en psalm som stomme (alltså en musikalisk tanke) av välutbildad 

organist och många års arbete med liturgi och gudstjänst i kyrkan. Jag får se om jag lyckas, 

men i alla fall ... här ger sig tomrummet till känna: Varför inte låta ett glädjefullt och 

musikaliskt projekt få ta plast bara för att man känner att man måste vara så i total samklang 

med sin samtid att man glömmer vara i samklang med hjärtat? Men: Där finns en liten 

öppning som vi troligen kommer att begagna oss av, även om beslutet inte är fattat ännu: Man 

ska kunna använda sig av 86 ans språk och sätta till annan musik, om jag har förstått saken 

rätt! Då löser vi det till en del. Då får det melodiska komma in och rytmiken. Detta går inte att 

lösa bara för att man skippar "flaggorna".       

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 
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47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 



1526 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

För tillfället farsi, arabiska och engelska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 
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60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 
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67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. 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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76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 
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96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Några enkla reflektioner. 1. Den kommer tyvärr att få göras om igen, eftersom man använder 

sig av ett alltför tidsbundet perspektiv i språkvalet. 86ans språk var enklare, inte så abstrakt, 

och därför mer långlivat.  2.En annan faktor som kommer att påverka detta är också textvalet. 

Ska man verkligen försöka sig på en förnyelse måste man våga lite och inte prompt hålla fast i 

"mainstream" vilket gör att man ängsligt tittar sig omkring och fastnar i trivialiteter.  Här 

finns också rädslan för att sticka ut och vara "ovetenskaplig". Därför vågar man inte använda 
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"Jesus" - eftersom han enligt Gardell bara var människa. Därför krånglar man till det i 

begravningsmässan och vågar inte säga "som led döden för våra synders skull" - eftersom det 

inte är mainstream. Det blir "för alla människors skull". Jaha ... och? Sekulariseringens 

hemvist är ju inte att man tvingas ta en främmande ideologi, utan att man är tyst om och inte 

alls nämner det som man tidigare har pratat så frimodigt om: Sin kristna tro. Som levs i 

församlingen.  3.Förankringen har varit dålig. Man skulle ha tillåtit många fler att lämna in 

förslag. Det är synd att det är så viktigt att vara "en demokratisk kyrka - till för alla" i 

ordvalet, att man inte våga släppa loss och hämta influenser utifrån - och verkligen blir 

demokratisk!  4.Det inklusiva språket har mindre tyngd, mindre beständighet, är mera 

trendriktigt -och därför också övergående. Och mer svårbegripligt, men det har rättat upp sig 

från HBF 12.   5.Varför fortfarande så rädda för det responsoriala, när det är ett gemensamt 

gudstjänstliv man ändå vill skapa? Det levande samtalet - också i gudstjänsten, är det enda 

som kan hålla liv i gemenskapen.  6. Förändringen till tre varianter: högmässa, 

mässa/gudstjänst är positivt. Det gör att det går att hålla en spänning mellan en mer liturgiskt 

rikhaltig högmässa, där vi är låsta vid ordinariet, och enklare gudstjänstformer där 

församlingen är mer fria i förhållande till innehållet och blir bemyndigade att välja psalmer 

och samtala med varandra. Det går alltså på det viset att åstadkomma en rörelse in- och ut ur 

kyrkan. Vi firar alltså alltid högmässa i en av våra kyrkor. Därtill lägger vi någon annan 

gudstjänstform som t ex samtalsgudstjänst eller psalmsångsgudstjänst.  En hälsosam variation.     

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

7. Några exempel på ordningar som vi använder (kan tyvärr inte bistå med musiken).     Vi 

firar gudstjänst i Trefaldighetstiden               Psalm  Inledningsord och syndabekännelse: F:Jag 

bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt             Har syndat med tankar, 

ord och gärningar. Tänk på mig i      barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag 

har brutit.  Förlåtelseord (följt av ”amen”) och tackbön: F: Gud, vår Fader, tack för att vägen 

till dig alltid är öppen genom           Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår 

tro, öka       vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen  Kyrie  Psalm 695:4!  *Lovsången:          

P: Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig. Herre Jesus Kristus, Faderns 

enfödde son, med den helige Ande i Guds Faderns härlighet, Amen.  F: Gloria, gloria … /2 

ggr   Samlingsbön: P: Herren är mitt ibland oss. F: I hans namn vill vi be. P: (Dagens bön följt 

av : Amen)    Textläsningar: (… Så lyder Herrens ord) F: Gud vi tackar dig.    

Psalm/Halleluja-sång (kan inledas med evangelieprocession)  *Evangelium P:   F:    Predikan 

och trosbekännelsen Psalm  Kyrkans förbön F (mellan stroferna):      Herrens bön.  F: Fader 

vår, som är i himmelen.      Helgat varde ditt namn.      Tillkomme ditt rike.      Ske din vilja 

såsom i himmelen, så ock på jorden.      Vårt dagliga bröd giv oss idag,      och förlåt oss våra 

skulder,      såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.      Och inled oss inte i frestelse utan 

fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten, i evighet.  Amen.  *Lovpsalm   

*Välsignelsen  Postludium  Sändning   Herrens bön.  (Se psalmboken.)  Brödsbrytelsen P: 

Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp: Alla: Så är vi fastän många, en enda 

kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.  Herrens frid. P: Herrens frid vare med er.  *O 

Guds Lamm    Kommunionen  Tackbön efter kommunionen: Gud, du som ständigt kommer 

till oss i din kyrka  och i varje medmänniska,  tack för att vi får möta dig i tillit.  Låt oss bli till 
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hoppets tecken i vår värld.  Amen. *Lovpsalm *Välsignelsen  Postludium/ Sändning   Vi firar 

Högmässa i jultid              Psalm Inledningsord och syndabekännelse  F: Barmhärtige Gud,  

förlåt mig mina synder,  (de som jag nu tyst bekänner...).  Möt mig med din nåd.  I Jesu namn.  

Förlåtelseord och tackbön: F: Gud, vår Fader,  tack för att vägen till dig  alltid är öppen 

genom Jesus Kristus.  Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och 

uppliva vår kärlek. Amen Kristusrop: P:Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Kriste eleison, 

Kriste förbarma dig.      *Lovssång   Samlingsbön: P: Herren är mitt ibland oss. F: I hans 

namn vill vi be. P: (Dagens bön följt av : Amen)  ORDET Textläsningar: (… Så lyder Herrens 

ord) F: Gud vi tackar dig. Psalm/Halleluja-sång (kan inledas med evangelieprocession)  

*Evangelium  P: Så lyder det heliga evangeliet: F:  Lovad vare du Kristus, lovad vare du! 

Lovad vare du Kristus, lovad vare du!  Predikan  *Trosbekännelsen (Se psalmboken)    Psalm  

MÅLTIDEN  *Lovsägelsen:     P:Ja,sannerligen du ensam är värd vårt lov … och tillbedjande 

sjunga:     I Nattvardsbönen:  P: Därför firar vi detta trons mysterium: F: Din död förkunnar vi 

Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet.   I förbönen   

SLUTORD: VAR INTE SÅ RÄDDA FÖR DET FÖRFLUTNA! TA VARA PÅ DEN 

INNEBOENDE RYTMEN I GUDSTJÄNSTEN!   
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70: Lagunda församling (registrerat: 2016-05-11 20:30:32) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Carin Åblad Lundström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Avstår  

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 



1541 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Dåligt 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. 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 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 



1555 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. 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 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Dåligt 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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71: Vårgårda pastorat (registrerat: 2016-05-12 08:05:35) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Esbjörn Särdquist 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 



1569 

 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 



1573 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 



1575 

 

vilja? 

I hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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72: Järfälla församling (registrerat: 2016-05-12 08:54:22) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Krister Kappel 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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 i serie B-E är för komplicerad för den präst som inte kan läsa noter eller har en röst 

som lämpar sig för skönsång.  Inte bra att blanda två olika notsystem.  Olämpligt att varje 

församling kan komponera egen musik. Det förutsätter att man firar gudstjänst i samma 

församling varje söndag, vilket många inte gör. Musikens betydelse för delaktighet och 

igenkännande försvinner.  Missar nerven i liturgin om musikerna tar över allt fler sjungna 

partier.  Den sjungna förbönen vid begravningsgudstjänsten bör vara samma som i HB 86. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, spanska, franska och tyska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 



1595 

 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 
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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dåligt 
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101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remisstiden för den nya handboken är alldeles för kort. Det finns ingen möjlighet att prova 

och utvärdera de olika alternativen.  Remissfrågorna "andas" att det inte finns utrymme att 

påverka förslaget.  Språket bör genomgå ytterligare språkliga och teologiska genomgångar.  

Det är svårt att känna igen Kyrkoordningens inledningstexter för gudstjänster och kyrkliga 

handlingar i handboksförslaget. Borde man inte ha börjat där? Det vill säga att våra teologiska 

ställningstagande påverkar handboken i stället för tvärtom?  Dopgudstjänsten MÅSTE ses 

över ytterligare en gång. Den saknar rytm och nerv. Behåll ordningen från HB 86 och se över 

språket.  Vigsel och begravning har inte förändrats särskilt mycket.  Bra att det bara finns en 

vigselordning oavsett kön.  Bra att församlingen i princip kan fortsätta fira gudstjänster enligt 

HB 86.  Man bör teologiskt gå igenom bön om förlåtelse och förlåtelseorden ytterligare några 

gånger. Vad är det för något vi ber om förlåtelse för? Risk för sammanblandning av synd, 

skuld och skam.  Fader vår bör finnas med i åtminstone kyrkliga handlingarna då den 

fortfarande är önskad av våra församlingsbor.  Bra om det av i ordningarna framgår var det är 

lämpligt att lägga in musik och/eller körsånger.  Bör endast finnas en möjlighet till avsked 

under begravningsgudstjänsten.  Postludium bör inte vara fakultativt.  Fasteserien och litanian 

i HB 86 bör finnas kvar.  Bör inte finnas möjlighet för prästen att fritt formulera slutbönen vid 

begravningsgudstjänster.  Syndabekännelsen/förlåtelsen bör vara fast placerad i början av 

högmässan/gudstjänsten.  Vi föreslår en förlängd remisstid så att handboksförslaget blir väl 

förankrat i alla församlingar.  Det bör tas fram även handböcker i bokform - en för kyrkliga 

handlingar och en för högmässa/mässa/gudstjänst. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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73: Mullsjö-Sandhems församling (registrerat: 2016-05-12 11:28:43) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Torbjörn Andersson 

 

Befattning 

kommminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. Kommentera Gudstjänstmusik A-E, (Kristusrop, Lovsången, Lovsägelsen, Helig, O 

Guds Lamm och Lovprisningen), övriga sjungna moment samt sjungna moment vid De 

kyrkliga handlingarna  utifrån notering(läsbarhet och lämplig tonart), melodi, 

harmonik, rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relationen musik och text. 

Lovsägelsen E1 blir klumpig när Herre byts ut mot Gud  Gu ud... Även om vi kommer att 

använda en del musik ur de olika serierna är känslan att om tio femton år har det mesta 

passerat bäst före datum, dumt att skriva in  handboken, men bra att använda ibland. Saknar 

Helig 5och 6 som inledningsord, kunde vara kul med ytterligare något helig...  Kyrkans 

förbön 8 det är viktigare än någonsin att inte lämna ord som har mening, till samhällets 

mörkare krafter självklart skall vi be för vårt fosterland.  En förbättrning är formuleringen i 

Begravningsbön 2 (låt oss utan oro lämna detta livet) 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska persiska Tyska Holländska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 
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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Färre Musikaliska alternativ i handboken, men större möjlighet att forma gudstjänsten lokalt.  

Ge oss en annan konfirmationsgudstjänst!!! Förslaget runt konfirmationsgudtsjänsten är inte 

på något sätt förenligt med hur vi skulle vilja fira konfirmationsgudstjänsterna, med stor 

delaktighet från konfirmander från start till mål.  Det är inte bra att skriva in möjligheten för 

prästen att inte närvara vid gravsättning. Självklart skall denna ordning vara huvudprincip, 

varför skall sorgehus betala för en tjänst som prästen kan utföra i deras kyrkoavgift?  Vid 

några tillfällen byts Herre eller Fader ut mot Gud, intentionen att göra språket mer inklusivt är 

lovvärd men fungerar dåligt. En större mångfald av bilder behövs, ett pågående arbete, inte en 

avsmalning, som skrivs in i en handbok.  Är en vigsel utan två psalmer inte förenlig med 

svenska kyrkans ordning?   Påsknattsmässan är i sin utformning inte förenlig med hur vi vill 

fira den lokalt.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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74: Kågeröd-Röstånga församling (registrerat: 2016-05-12 11:43:03) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Margareta Mörck Åström 

 

Befattning 

Kyrkorådets ordf. 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 



1636 

 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska dålig 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 



1641 

 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remisstiden är alldeles för kort för att vi skall ha en chans att gå igenom alla olika alternativ. 

Vi tycker det är synd att  lovsången 8:D1 har blivit stympad och fått delvis annan melodi.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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75: Häverö-Edebo-Singö församling (registrerat: 2016-05-12 

11:47:28) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Roland Eriksson 

 

Befattning 

Kyrkofullmäktiges ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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 C tycker församlingen är lätt sjungen och de känner sig delaktiga. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska är ett stort behov 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

• Generellt tycker jag att remisstiden varit för kort. Det är inget vi har kunnat påverka men en 

synpunkt som jag som församlingsmedlem vill framföra till de ansvariga för handboks arbetet 

. Inom denna korta remisstid är det svårt att på allvar hinna sätta sig in i alla de olika serierna 

(A-E) och bilda sig en uppfattning om vilken/a serier som församlingen vill förorda eller 

kommentera. Det är ju i församlingen som gudstjänsterna ska firas och då borde det finnas 

rimlig tid att hinna “smaka” på de olika alternativen innan man kan formulera sin uppfattning 

. Den korta remisstiden riskerar att nonchalera församlingsmedlemmarnas åsikter (hinner inte 

bilda sig någon uppfattning) och att remissvaren  kommer att domineras av de anställda 

prästernas och kyrkomusikernas synpunkter vilket inte behöver vara fel men om ett syfte med  

gudstjänstordningarna är att församlingen skall “känna igen sig” och verkligen kunna fira 

gudstjänst ,är det väl bra om församlingen hade fått vara med om att göra ett medvetet val.    

Insänt av en församlingsbo och förtroendevald. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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76: Svenska kyrkan i Berlin (registrerat: 2016-05-12 12:59:09) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lena Brolin 

 

Befattning 

kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

- Prefationerna i Gudstjänstmusik B-E bör gås igenom notationen att de är konsekventa och 

att notationen är stämmer med den text som sjungs. - Prefationerna borde finnas i hög och låg 

sättning, eller att i webbverktygen kunna välja tonart.  - De förändringar som gjordes i 2016 

kyrkohandbok borde markerats så man enkelt visste vad som var ändrat.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

tyska och engelska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

vi menar att det generellt är allt för många antaganden om Gud som fastställer och sätter 

ramar för Gud vilka ibland känns väldigt färdiga och begränsande. Bättre att istället formulera 

det som en bön, önskan eller tro ex "Vi tror att Gud hjälper, tröstar och förstår" eller "Vi ber 

att Gud ska hjälpa trösta och förstå".  I inledningsord 13 "innan vi älska" där saknas ett objekt 

vilket kan leda till risk för erotisering.  Bön om förlåtelse bör inte vara fakultativ i Mässan. 

För oss hänger förlåtelsen ihop med mässan. Alltid.   Vi menar också att det är svårt med 

förståelsen av ordet "Brutit/brustit".  Böner som ska bes av hela församlingen och som är 

kortare än 4 rader blir för korta. "Startsträcka" saknas.  Vi tycker att det är rörigt med de olika 

serierna som för det mesta är A-E men O Guds Lamm och Lovprisningen har ändrats till 1-

6!!! Varför?  O Guds Lamm nr 6 tycker vi bör skrivas 3-falldig inte som nu 2-falldig, den 

känns lite "rumphuggen"  Vi hade velat utvärdera "Helig" för sig och inte som en del av 

prefationen/lovsägelsen.  WEB-verktyget är inte bra! Dels saknas det delar i det och det 

innehåller många rena fel. Saker som givetvis går att rätta till. I WEB-verktyget kommer alla 

notsystem som bilder som inte går att redigera i vilket blir problematiskt när bilden innehåller 

ALLA varianter... och man vill ju som regel bara ha en! 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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77: Hedemora-Garpenbergs församling (registrerat: 2016-05-12 

13:16:03) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna Jonsson 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 



1699 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 C är väldigt ojämn. Vi tycker t ex att lovsången inte är bra. Det är svårt att 

känna glädjen i den. Prefationen har vi inte provat i nuvarande form, men vi tyckte att version 

ei 2012 var relativt fin och möjlig att sjunga efter lite övning. Kyrie 4:C1 har vi haft mycket 

tidigare i vår församling, och den tycker vi om. Helig är också riktigt bra, och den har vi valt 

att behålla delar av året.   Vi är väldigt glada åt Serie D och E! Dessa har vi hållit fast vid hela 

tiden sedan vi började använda dem i och med 2012.   Dock vill vi understryka att Lovsången 

i Gudstjänstmusik D önskar vi få tillbaka i den version som var i 2012 års handbok! Den 

textmässiga ändringen ("Dog på korset och blev levande igen" vs "dog på korset men fick liv 

och lever än") har vi inget emot, men beslutet att kapa den tredje raden i varje vers gillar vi 

inte! Vi vill ha tillbaka versen med tre rader, och den melodi som var i 2012 års version!  

Gudstjänstmusik B är för svår.   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Med den ökande andelen flyktingar i församlingen, kan det KANSKE vara aktuellt att få vissa 

delar översatta till arabiska. Kanske några av bönerna som församlingen ber? 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 



1712 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Ordet "brustenhet" i dopgudstjänsten har fått kritik från vissa håll, men i vår församling är vi 

väldigt glada åt det ordet! Tack!  Uttrycket "fattas oss" i begravningsgudstjänsten har även 

den kritiseras, men vi är glada åt att ni infört det uttrycket! Tack!  Ang rubriker: Vi önskar att 

"predikan" i konfirmation ersätts med "predikan/redovisning" för att ytterligare understryka 

att det är "konfirmandernas moment". I begravningsgudstjänsten önskar vi att "slutbön" byts 

ut till "Bön om frid", vilket vi tycker bättre fångar momentets innebörd.  Bra med samma 

ordning för äktenskap oavsett parternas kön.  I alla förlåtelseböner borde det vara ok att byta 

ut "jag/mig" mot "vi/oss".   Vi önskar öppna upp för möjligheten att i undantagsfall (kanske 

vid ej huvudgudstjänst?) dela ut nattvarden i samband med instiftelseorden (om de föregås av 

nattvardsbön).   Vi behöver VERKLIGEN en Barnens bibel, eller barnens evangeliebok, med 

barnanpassade översättning/omarbetningar som är godkända att använda vid huvudgudstjänst 

(möjligtvis i undantagsfall, dvs inte varje söndag). Kanske inte vid högmässa, men åtminstone 

mässa/gudstjänst!   Vi önskar att det i välsignelsen vore möjligt att (utan att anmäla det till 

domkapitlet) säga "GUD välsigne dig" osv, istället för "HERREN välsigne dig" osv.   Vi 

önskar att överlåtelsebön, åtminstone vid mässa/gudstjänst som inte är huvudgudstjänst, vore 

möjligt att formulera överlåtelsebön med "följande eller liknande ord".   Vi vill VERKLIGEN 

att Lovsången 8/Gloria D1 återfår sin ursprungliga form från 2012 (ok med textändringen i 

vers 2, rad 2) där verserna har tre strofer.  VI önskar att förlåtelseord och löftesord skulle 

kunna formuleras med "följande eller liknande ord".   Vi tycker att det borde vara möjligt att, i 

undantagsfall, vid huvudgudstjänst utelämna prefationen och helig (konkreta exempel: 

familjemässa samt konfirmationsmässa).  Avslutningsorden vid begravningsgudstjänstens 

överlåtelse, borde få formuleras med "följande eller liknande ord".   Inledningsord 1 i 

dopgudstjänsten är lite konstigt rent språkligt. Skulle Gud "föra oss samman med /../ ett liv 

tillsammans med honom"? Det måste gå att formulera bättre.   Om en läser hela 

handboksförslaget rakt igenom, så verkar det som att det inte är ok att ha annan nattvardsbön 
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ens vid temamässa. Inte någonstans i Del 1 framgår något annat (t ex s 18 

"Gudstjänstordningen, förutom i Måltiden, kan gestaltas utifrån det valda temat", s 35 

"NATTVARDSBÖNEN är ett fast moment i Högmässa och Mässa med någon av de 

nattvardsböner som finns i kyrkohandboken."). Inte förrän s 88 i Kommentarsdelen, alltså när 

en nästan läst färdigtmaterialet, framkommer att "Mer bibelnarrativa nattvardsböner som 

exempelvis nära följer profiltexter under kyrkoåret är möjligt att utforma i gudstjänster ”för 

ett visst tillfälle” eller ”viss tid” enligt bestämmelser i kyrkoordningen 18 kap. 6§." Det hade 

varit användbart att få reda på denna öppning i stycket på s 18 i del 1! En läser ju inte hela 

kommentarsdelen innan en firar mässa, ens om det är temamässa.  Det behöver bli tydligt vad 

som gäller för temamässa/-gudstjänst som INTE är huvudgudstjänst, vilka avvikelser ska 

egentligen anmälas till domkapitlet.   Tack för ambitionen att dra ned på ordet "Herre", och att 

ni försöker byta ut de "han/honom" som är möjliga.    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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78: Ådals-Lidens, Junsele, Resele och Eds pastorat (registrerat: 2016-

05-12 13:17:32) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Nils-Erik Nilsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 



1723 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Franska, Tyska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

På fråga 80. Ang. "Fråga till konfirmanderna" så skulle vi vilja ha en asterix (*) när 

konfirmanderna svarar - Ja.  Sedan saknar vi frågor kring momentet "Helig" i högmässan. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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79: Västermalms församling (registrerat: 2016-05-12 14:12:22) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Sara Garpe 

 

Befattning 

Biträdande kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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: Generellt tycker vi att man endast bör ha med de sjungna liturgiska 

partierna från serie A. För övrigt bör man släppa tyglarna fria för att använda alternativa 

melodier på samma texter i större grad. Dvs, ett utbud som varierar med stilar och över tid. 

Till handboken passar bara serie A (gammalkyrklig musik). Med detta är det inte sagt att det 

är något fel på den nya musik man tagit fram, men det är inte passande för en ny handbok. De 

nya slingor vi testat från de andra serierna känns redan nötta efter prövotiden och tillför inte 

något till en ny handbok. Materialet skulle kunna ligga som ett inspirationsmaterial på nätet 

där det kan förnyas kontinuerligt.  Kyrkliga handlingar: a. Notverktyget måste förbättras så att 

det blir framför allt större noter och text. b. Tonarterna är i regel ok för församlingen. c. 

Textändringar och noteringar i regel ok. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, spanska, franska, tyska, arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. 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 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Gudstjänstmusik serie A-E A-seriens text och musik skall ingå i Kyrkohandboken, i övrigt 

bör musiken släppas fri till texterna i A-serien. Då kan församlingen variera musikstil utifrån 

kontext. A-serien håller som liturgisk musik, övriga serier har delar som är bra, men passar 

inte inom ramen för Kyrkohandboken. De delar församlingen har prövat känns bitvis redan 

”nötta”. Däremot kan de finnas som inspirationsmaterial t.ex. på nätet och fyllas på 

kontinuerligt med nytt material.  Gudstjänsten: • Bön om förlåtelse: a. Lägg till ”hör nu varje 

hjärtas tysta bön/bekännelse…” b. Ordet ”synd” finns med i alla böner utom nr 4. Det behövs 

mer variation. c. Saknar böner från 2012 års förslag (nr 2 och nr 7) d. Låt  Överlåtelsebön 1 

fungera som Bön om förlåtelse. e. Det behövs flera alternativa inledningar (inte enbart 

Barmhärtige Gud), tex Livets Gud, Förlåtelsens Gud. f. Bön nr 4: bra med de tre relationerna, 

men formuleringen ”brustit i kärleken till Gud” är problematisk. g. Behövs ett alternativ som 

berör innehållet i ordet synd - missa målet med livet. • Förlåtelseord: Förslag att kunna lägga 

till ”…förlåt dig själv och förlåt andra”. • Överlåtelsebön: Nr 1: Problematiskt med 

formuleringen ”utplånar (världens alla synder)”. • Gloria:  Nr 1-7 + 9 genusbestämmer Gud 

som ”han”. Förslag: ändra till ”Gud”. • Övrigt:   Frågan om Bön om förlåtelse i 

påsknattsmässan (fråga 49) är obegriplig. Självklart ska bön om förlåtelse/överlåtelsebön vara 

med eftersom det är mässa.  Dop: • Doptalet anges som ett fast moment. Förkunnelsen är 

viktig, men kommer för flera präster inte en (1) gång under dopet, utan löpande, lite som en 

kommenterad gudstjänst. Hela gudstjänsten blir ett ”tal”.   Konfirmation: • (Fråga 76-77) 

Doppåminnelse: otydligt att det är doppåminnelse det handlar om. • (Fråga 81) Frågan till 

konfirmanderna:  Delade meningar om frågan alls hör hemma i gudstjänsten. Några anser att 

hela konfirmandtiden är som en fråga som besvaras enskilt genom att låta sig bli konfirmerad. 

Det är ungdomens eget beslut hela vägen, men man är med hela vägen, även när man avstår 

själva konfirmationen - ”vi reser tillsammans” helt enkelt. Den kollektiva frågan blir då bara 

en ”puts”, som inte innebär något annat än ett ”tvång” som också blir exkluderande i överkant 



1758 

 

för den/de som valt att avstå konfirmationen. Andra kan se fördelar med frågan och 

möjligheten att få säga sitt ”ja”. • (Fråga 84)Språket: fortfarande ett högtravande språk. Det 

blir en diskrepans mellan konfirmandtiden, då ungdomarna har varit med och utformat 

andakter och gudstjänster med ett språk som känns naturligt, och möts i 

konfirmationsgudstjänsten/mässan av ett mer högtravande språk.   Begravning: • Gärna en 

revidering av språket i den sjungna förbönen • Anvisningar gällande Avskedstagande: att det 

av pastorala skäl kan vara möjligt att låta momentet utgå.  Vigsel: • I ordningen för vigsel är 

Bön över ringarna ett obligatoriskt moment. Paret måste därför ha ringar. Församlingen kan 

tillhandahålla ringar men dessa ska sedan ägas av paret. Av flera skäl skulle momentet, och 

därmed själva ringarna, kunna vara fakultativt: a. Det är en ekonomisk fråga att anskaffa 

ringar b. Det kan uppfattas som att löftena knyts till en sak – ringarna – vilket inte ingår i 

luthersk teologi för vigsel/äktenskap • Placeringen för vigseltalet bör vara efter välsignelsen. 

Bra att hålla ihop bönpartiet (förbön, Herrens bön och välsignelsen).   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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80: Själevad, Mo och Björna pastorat (registrerat: 2016-05-12 

14:28:34) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ulla-Britt Sundin 

 

Befattning 

Präst 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

Gudstjänstmusikdelarna i handboksförslaget är överlag mycket användbara och väl 

fungerande. Notationen är lättläst och tydlig (se undantag rytmiskt notering i serie E nedan). 

Ackordanalysen fungerar bra, och är ett utmärkt komplement till den noterade satsen.  

Överlag så kompletterar de olika serierna varandra på ett bra sätt. De ger en bra spännvidd, 

valfrihet och kombinerbarhet. Alla serierna kan användas på ett bra sätt i gudstjänsterna - 

inbjuder till lovsång, deltagande, förstärkning, innerlighet. Serie B innehåller i stora delar 

vacker och välkomponerad musik, men ställer större krav på både församlingens sångvana 

och - i synnerhet - på präst/liturg/försångare. De kromatiska inslagen (ofta kopplade till 

altererade ackord) kräver harmonisk medvetenhet och sånglig säkerhet och för att komma till 

sin rätt.  I serie E behöver Lovsägelsen och Helig korrigeras beträffande den rytmiska 

notationen av synkoper. I gällande notationspraxis så bör synkoper i 4/4-takt av typen 

åttondel-fjärdel-åttondel som infaller på endera takthalvan noteras just åttondel - fjärdedel - 

åttondel, inte åttondel - åttondel bunden till åttondel - åttondel.  Exempel: Lovsägelsen:E2 sid 

248, takt ett, slag 3 och 4. Notationen för stavelserna "hjär-tan för" är nu åttondel - åttondel 

bunden till åttondel - åttondel. Den ska istället vara åttondel - fjärdedel - åttondel. Detta 

exempel på avvikelse från notationspraxis bör korrigeras i följande takter:  Sid 248: system 1, 

takt 1, andra takthalvan system 2, takt 1, andra takthalvan system 3, takt 3, andra takthalvan  
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Sid 249: system 2, takt 1, andra takthalvan system 2, takt 2, andra takthalvan system 2, takt 3, 

båda takthalvorna system 3, takt 1, första takthalvan system 3, takt 1, andra takthalvan (OBS 

bör noteras åttondel - punkterad fjärdedel) Sid 250: system 1, takt 3, andra takthalvan system 

1, takt 5, andra takthalvan system 2, takt 2, andra takthalvan system 2, takt 4, andra takthalvan 

system 3, takt 2, andra takthalvan system 3, takt 4, andra takthalvan system 4, takt 1, andra 

takthalvan system 4, takt 3, andra takthalvan Sid 251 system 2, takt 1, första takthalvan         

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 
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48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Utifrån våra asylsökande och flyktingar. Engelska, tyska, franska, spanska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 
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61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. 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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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 
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77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det behövs ett tydligare barnperspektiv. Språket behöver ses över när det gäller 

inledningsord, böner mm. Gärna på rim, det främjar utantillinlärningen.   Genom att bejaka 

mångfalden skulle man ha kunnat arbeta fram mera karaktärstypiska alternativ. Till exempel 

ett mer traditionellt förslag, ett mer vardagligt samt poetiskt förslag.  Bra med valmöjlighet 

vid Herrens bön och Välsignelsen! En kommentar när det gäller Välsignelsen. Den gamla 

översättningen är tydligare med att vi önskar att Herren ska välsigna. I den senare 

översättningen har redan Herren välsignat och beskyddat och då har vi "kommenderat" Gud. 

Även ordet frid är teologiskt bättre än fred.  När det gäller dopgudstjänsten skulle vi se att 

ordningen var så här: Klockringning Samlingsord Psalm Inledningsord  Evangeliet om Jesus 

och barnen Tackbön Befrielsebön Bibelläsning (Dopbefallningen) Psalm/Musik 
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Trosbekännelsen Dopbön Dophandling med välkomnande och doptal Förbön Herrens bön 

Välsignelsen Psalm Sändning  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Så här tycker våra kyrkvärdar: Överlåtelsebön nr 3 är för platt, säger inte så mycket. Nr 1 och 

2 ok. Inledningsord nr 3 och 5 intetsägandemen nr 5 kan passa vid andakt. Nr 4 är rytmisk och 

passar vid en familjegudstjänst. Bön om förlåtelse. Nr 2 Inte så bra. Svårt att ta på sig 

världens synd. Fokusera på sin egen. Nr 6 För negativ. 1 och 3 är bäst. Tackbön Nr 1,2 och 3 

är helt ok. Kyrie Nr 4 och 5 är bra.  Lovsången nr 6 fungerar inte. För svårt. Nr 8 För svårt 

med synkoper. Helig nr 1 ett gammalt alternativ som passar. Nr 2 enkel och fungerar Nr 3 för 

svår. Nr 4 För svår, men passar för ungdomlig församling. 
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81: Bromölla pastorat (registrerat: 2016-05-12 14:32:51) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pia Wiktors 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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 är bra.   Serie B Kristusrop: Ok Gloria/Lovsång: Mycket bra!. Hållbar. Bra 

med försångare Lovsägelsen:  Ok Prefation:  för många alternativ, blir rörigt att hitta 

inledning, fortsättning, slut (sid 108-176!) Helig: Svår! Behövs denna?  O Guds Lamm: Svår 

för ovan församlingen, halva tonsteg Lovprisning: Svår! ”Konstruerad”. Inte bra med hög 

slutton.  Serie C Kristusrop: Bra. Funkar fint. Lovsången: Funkar inte hos oss.   Lovsägelsen: 

Ok Prefation: Krångligt att hitta de olika delarna (sid 186-217!) Helig:  Ok O Guds Lamm: 

Ok Helig:  Ok, bra med anknytning till Heligmelodi  Serie D Kristusrop:  Ok. Fin. 

Lovsången:  Ingen bra ändrig. Varför denna stympning?  ”Gamla ” versionen var mycket lätt 

att ta till sig av både barn, ungdomar och äldre. Stor besvikelse över att den är ändrad i detta 

förslag. Kompet i nya versionen inte ok. Detta är en ”pianosång” och då ska det vara 

”pianokomp” som i första förslaget.  Lovsägelsen:  Varför ändra texten?  Helig:  Tydligare 

och bättre notering i ”gamla” versionen. Pianokomp bäst till denna. O Guds Lamm: Föredrar 

”pianokomp” som i ”gamla” versionen.   Serie E Kristusrop:  Bra! Lovsången:  Härlig melodi 

men mer psalm än lovsång. Lovsägelsen:  Bra men gamla texten bättre. (Herre utbytt mot 

Gud.) Helig:  Ok men inte för ofta. O Guds Lamm: Bra.  Övriga sjungna moment 

Inledningsord Jul: Måste vara med! Hallelujarop:  Bör vara fritt för församling att välja även 

andra hallelujarop än de som finns här. Kyrkans förbön, församlingssvar: Bra, men nr 2 var 
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bättre i förra förslaget.  Kyrkans förbön, litanian: Måste vara med!  De kyrkliga handlingarna 

Inte använt något av alternativen.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, persiska, tyska, engelska, franska, danska, spanska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 



1798 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 
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78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 



1801 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  
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99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Generellt saknar vi "nej" som svarsalternativ.  Fråga 4: Lokalt utformade alternativ bör finnas 

med. Fråga 7: Varför finns Olaus Petris syndabekännelse kvar? Lovsång 8 D-serien förstörd! 

Vi vill väldigt gärna använda den enl. 2012:ans variant. Enl. 2016 kommer vi inte alls att 

använda den. Församlingen protesterar entydigt mot ändringen. Fråga 19: Att det finns en bön 

är självklart men möjlighet att utforma den lokalt ska finnas. "Dagens bön" som begrepp är 

inte bra! Fråga 20: Delade meningar. Fråga 23 Begreppet "församlingssvar" diskutabelt rent 

teologiskt! Förbönsomkväde. Fråga 25-26: Lovsägelsen och prefationen + "helig" fakultativt 

för att kunna föra "enklare" mässor som huvudgudstjänst. Möjlighet att lokalt utforma 

nattvardsbön i samband med ex temagudstjänst, ungdomsmässa. Fråga 36-41: Församlingen 

har bara haft möjlighet att använda några delar av liturgiska musiken under remisstiden. Fråga 

51: Nej, eftersom vi är flera församlingar med olika lokala traditioner inom pastoratet. Språket 

varierar väldigt mellan olika moment. Ojämn språkhantering.  Fråga 56: Varken mer eller 

mindre jämfört med 2012. Fråga 80: Bra att frågan är fakultativ. Den är felplacerad, bör 

komma i samband med trosbekännelse. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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Dopet: * Namnfrågan för tidig i ordningen. * Saknar möjlighet till egna inledande ord. * Svårt 

att använda ordningen i konfirmanddop (sort behov av en fungerande ordning för 

konfirmander). * Befrielsebön bör vara fakultativ. Denna formulering är en tveksam 

teologiskt blandning av välsignelse och exorcism. Låt det vara en "bevarelseakt" jämför med 

barnevangeliets teologiska innehåll! * Korstecknandet över mun, panna, hjärta bör vara 

fakultativt. * Rörig ordning - bär inte sig själv. * Vill INTE ha namnfrågan i momentet 

"Tackbön". * Doptalet bör inte vara fast. * Dopbön - möjlighet att formulera med egna ord t 

ex vid konfirmand- eller vuxendop. * Svårt med krav på 2 psalmer om/när man har dop i 

andra miljöer än kyrkorummet. * Fråga 70 är svaret nej. Fråga 92: Bön 2 och 7 innehåller en 

överlåtelse. Används bönen efter griftetalet blir det dubbla överlåtelser. Fråga 94+97: Förbön 

1 och 2 saknar evighetshoppet. Begreppet "all tid" är teologiskt tveksamt. Inte synonymt med 

evighet. Fråga 104: Vi har inte kunnat svara på den frågan generellt utan vi bedömer 

ordningarna av de olika kyrkliga handlingarna annorlunda. Begravningsgudstjänstens ordning 

tycker vi är bra (med viss inskränkning se ovan). Dop- och konfirmationsgudstjänsten 

behöver bearbetas. Bikt och vigsel kan vi inte uttala oss om. 
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82: Sollefteå-Boteå pastorat (registrerat: 2016-05-12 14:39:42) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Charlotte Odelberg 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 

 



1806 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 



1819 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

engelska, tyska, franska, spanska och arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kommentarer till de olika punkterna: 12. Tackbön 3 tycker vi är orytmisk, svårläst och tappar 

innehållet. Vi tycker också att tackbönerna 1-3 kan börja med orden "Tack Gud". Ordet Fader 

behöver inte vara med här.  14. Nr 3 godkänns om den får melodi och kanske rörelser och kan 

då bli riktigt bra i familjegudstjänster.  37. Har ej provat 38. Har ej provat 40. Har ej provat  

45. Vi har egen ordning (46-50)  57. Kyrkliga handlingar behöver översättningar 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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83: Vinslövs församling (registrerat: 2016-05-12 16:07:51) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christer Frostensson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Tyska, Franska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Konfirmationsgudstjänsten  I konfirmationsgudstjänsten anser vi att -86 års ordning för  

trosbekännelse, dopbekräftelse och fråga till konfirmanderna var bra. Att hålla ihop 

trosbekännelsen med dopbekräflelsen ger en tydlighet till konfirmanderna vad det är för tro 

som de är döpta till och vad det är för tro som de svarar ja på att leva i.   Vi tycker att det är 

beklagligt att man i -16 års förslag flyttat frågan till en dopbekräftelse i inledningen av 

konfirmationsgudstjänsten. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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84: Onsala församling (registrerat: 2016-05-12 16:08:11) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gunnar Ledwon 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 

 



1857 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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: Vi tänker inte använda den. Gudstjänstmusik B: Gott om prefationer, 

vilket är bra. Lovsång 6 bättre noterad i HBF11, utan taktarter. Dock: B är svår för 

församlingen och prästen. Tveksamt om den kan få fäste i gudstjänstlivet i vår församling. 

Gudstjänstmusik C: Lovsång 7 i HBF11 var bättre än 7:an i HBF16. C1, inledningen till 

lovsången består av 17 takter, vilket gör att flödet stannar upp i takt 11-13. Gudstjänstmusik 

D: Serien är sannolikt tänkt att spelas på piano. Byt inte ut pianoarrangemangen till 

orgelarrangemang! Serien passar inte till orgel. Kristusropet har skrivits ihop bra i HBF16, 

likaså lovsången. Prefationens "Du Skapare som ger liv åt allt" passar inte till tonsättningen, 

det går för fort.  Gudstjänstmusik E: Känns gammal. Behöver den finnas med i en ny 

handbok? Borde räcka att finnas som kompletterande material. Helig 4: Ta bort 

rytmiseringsförslaget. Övriga moment: Kyrkans förbön 8: 4 system per sida önskas.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

I sin helhet: Engelska, tyska, spanska, franska, arabiska. Viktigast är de kyrkliga 

handlingarna. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

1. Konfirmation: Bra att frågan är tillbaka. Dock bör den ligga i samband med 

trosbekännelsen, precis som den gör vid dopet. Det är mer logiskt och teologiskt konsekvent 

så. HBF 16 ger ett "ängsligt" intryck som om vi i kyrkan inte tror att konfirmanderna 

kan/vill/vågar stämma in i kyrkans bekännelse. Märk att det är kyrkans bekännelse och inte 

varje konfirmands personliga bekännelse som det handlar om.  2. Diakonen: Det är högst 

rimligt att vi i en ny handbok får med diakonen i liturgin. Exempelvis bör man i ordningen för 

det som idag kallas "lekmannaledd gudstjänst" kunna byta namnet till "gudstjänst ledd av icke 

prästvigd". Då exkluderas inte diakonerna. Och då kan man skriva D/L som en signal att 

diakonerna syns i liturgin. Att diakonerna helt lyser med sin frånvaro i förslaget är inte i 

överensstämmelse med vår kyrkas syn på diakonatet. Det är bara att se hur en diakonvigning 

går till. De nyvigda får ta emot stolan av biskopen. Då bör de kunna ha bruk av denna stola i 

församlingens gudstjänst sedan.  3. Bön om förlåtelse 4. Den nya formuleringen är bättre! 4. 

Bra att tydliggöra skillnaden mellan bön om förlåtelse och överlåtelsebön. 5. Dopordningen 

mycket bättre i HBF16.  6. Bikt. Anvisningarna till bikt i HB86 var mycket bra och i sig en 

förkunnelse om förlåtelsen. Vi vill ha kvar dessa anvisningar.    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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85: Skillingaryds församling (registrerat: 2016-05-12 16:14:33) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna-Maria Toftgård 

 

Befattning 

kantor 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

arabiska, dari, tyska, engelska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 



1888 

 

vilja? 

I hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 



1889 

 

vilja? 

I ganska hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Bra och enkelt språk.   Det hade varit bra med en "bank" av material som kontinuerligt 

uppdaterades och är godkända att använda.   Bra att det finns olika typer av musik att välja 

mellan. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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86: Norra Billings pastorat (registrerat: 2016-05-12 16:31:38) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bengt A Gustavsson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

Onödigt byta tonart på "O Guds lamm" 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Kyrkliga handlingar på engelska, franska, tyska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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87: Romelanda pastorat (registrerat: 2016-05-12 17:11:56) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Christian Fehn 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 

 



1916 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Notering och ackordsanalyser är väldigt tydliga och bra genomgående i all musik i förslaget. 

Tacksamt att ackordsanalyserna äntligen finns även till de liturgiska bitarna! De nyskrivna 

melodierna till prefationerna behandlar texterna fint och bidrar på ett positivt sätt till 

utvecklingen. Saknar nyskrivna förslag av call-respons karaktär. Musikserie B är lite knepig 

att öva in för församlingen, men växer för varje söndag. Delar av musikserie D funkar också 

väldigt fint, men där känns textomskrivningen emellanåt lite för tunn. Vad det gäller musikstil 

kan man verkligen hitta det mesta i förslaget; från djupt beprövade melodier via jazz och 

folkmusik till mer lättsmälta poptoner.     

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 
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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vigsel • Det bör finnas två vigselordningar, en för heterosexuella par och en för enkönade par. 

Som det ser ut nu får den stora majoriteten (man-kvinna) en mycket ”tunn” ordning där 

rikedomen i den klassiska äktenskapsteologin går förlorad. Den stora majoriteten får  anpassa 

sig efter några få vilket är orimligt i detta fall. Detta riskerar att splittra kyrkan än mer. • Ett 

alternativ är att låta inledningsorden från HB86 (alt2) samt den sjungna förbönen stå kvar 

oförändrad eller med ett tillägg på samma sätt som på andra ställen i HBF16. • Förvirringen 

kring svenska kyrkans äktenskapsteologi lyser igenom i förslaget. När en ordning ska betjäna 

alla möjliga relationskonstellationer återstår bara tal om ”kärlek”. Äktenskapet som förbund 

och instiftat av Gud har tappats bort.    Begravning • Formulering ”låt oss utan oro lämna 

detta livet” är direkt olämpligt ur själavårdshänseende. Oro inför döden är legitimt och inget 

att skämmas över. • Vi saknar ”Hjälp oss att se…” när det gäller förbönen. Att bara konstatera 

att ”Jesus öppnar porten till det liv som aldrig dör” låter som att det sker per automatik för 

alla. Och det vet vi inget om. Men vi kan be om att få se att det är Jesus som gör det.  

Konfirmation • Att fråga ”Vill ni konfirmeras?” blir direkt löjeväckande. Vi frågar inte ”Vill 

ni gifta er?” i vigseln. Bättre i HB86 där fråga kan ställas i samband med trosbekännelsen och 

uttryck en vilja att med Guds hjälp leva i tron. Det är väl ändå det som konfirmationen är.    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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88: Svenska kyrkan i Bryssel (registrerat: 2016-05-12 17:25:47) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gudmund Erling 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 

 



1938 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1941 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Franska, Engelska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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89: Högsbo pastorat (registrerat: 2016-05-12 17:47:29) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Jan Elvmarker 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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 formodligen borttappad fråga om Helig, hade gett följande svar från oss: att det i hög grad 

ger oss möjlighet att utfmorma gudstjänsten som vi vill. Av alternativen för Helig hade vi 

kryssat i nr. 1-3    A: I stort sett bra. Stor mångfald och möjlighet till kyrkoårsanpassning. B: I 

stort sett bra. Onödig tonartssäkning av Lovsägelse och prefation. Onödig förändring av Helig 

takt 3. Förmodligen hållbar över tid. C: Lättsjungen och lättillgänglig. Förmodligen hållbar 

över tid. D: Svårförklaring "vändning" av försångarens resp. församlingen delar i 

Kristusropet. 2012-års variant bättre. Laudamus har blivit "stympad" och förändrad på ett 

olyckligt sätt. En återgång till 2012-års variant förespråkas starkt. E: Avstår från kommentar.  

Bra att ha möjlighet att sjunga böner vid kyrkliga handlingar, även om den sjungna förbönen 

vid begravning är vanligast hos oss att använda. Den i 2016 reviderade versionen av sjungen 

begravningsbön fungerar väl. Ett korrekturfel i Musikvolymen: "som led döden för alla 

mänskors skull", där det i Kyrkohandboken står: "människors". 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Att de kyrkliga handlingarna: dop, vigsel, begravning översätts till engelska, tyska, franska 

och spanska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 



1975 

 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 



1976 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 



1977 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 



1978 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 



1979 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 



1980 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

En stor frustration är den korta remisstiden. Det har helt enkelt inte varit möjligt att i rimlig 

omfattning använda och utvärdera den föreslagna Kyrkohandboken. Remissförfarandet har i 

alltför hög utstärckning därför blivit en "skrivbordsprodukt".   Samlingsord vid dop, 

konfirmation och vigsel utgår. Vid samtliga dessa tillfällen brukar ett 

välkomnande/information ske före klockringning, därför blir de bara onödig utfyllnad. Vid 

begravning däremot kan Samlingsord vara befogat, eftersom den gudstjänsten mer sällan 

föregås av något välkomnande. Samlingsord bör därför vara fakultativt vid 

begravningsgudstjänst.   Dopordningen i 2016-års förslag är bra.   Möjligheten vid 

konfirmation till fråga riktad till konfirmanderna vid Inledningsordet är bra.   De föreslagna 

lästa förbönerna nr. 2 och 4 vid begravning, är för korta och innehållslösa.   Viktigt att de 

kyrkliga handlingarna: dop, vigsel och begravning kommer i översättning till engelska, tyska, 

franska och spanska. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

 

  



1981 

 

90: Torslanda-Björlanda pastorat (registrerat: 2016-05-12 17:54:53) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mats-Ola Nylén 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 

 



1982 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 



1983 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 

 



1984 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



1985 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 



1986 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  

 



1987 

 

23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 



1988 

 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 



1989 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 



1990 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 



1991 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 



1992 

 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

Notering: bra att pinnen togs bort från prästernas noter, har blivit något mer orgelvänligt. 

Melodi: Bra variation med större bredd än tidigare. Harmonik: Tycker att förslag 2012 var en 

aning bättre, dock sämre noterat orgelmässigt. Rytmik: Mycket varierad. Ackordanalys: 

Positivt att den är inskriven. Relation musik text: Serie D har tillfört ett nyare språk lämpligt 

för yngre och nutidsmänniskan. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 



1993 

 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 



1994 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 



1995 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 



1996 

 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 



1997 

 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 



1998 

 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 



1999 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 



2000 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  



2001 

 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 



2002 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Förlåtelseordet: Älskar oss, befriar oss och förlåter oss, borde formuleras, älskar oss, förlåter 

oss, befriar oss. Dagens bön bör komma direkt efter lovsången, medan församlingen står upp. 

Överlåtelsebon nr 2, vore lämpligare med du som vill mitt liv. Konfirmationsgudstjänsten: 

Frågan till konfirmanderna bör vara i anslutning till trosbekännelsen och formuleras, detta är 

den tro ni är döpta till. Kanske kunde formuleringen vara tydligare i att vi döps till Gud, inte 

till trosbekännelsen. "Detta är den Gud som ni döptes till, vill ni med Guds hjälp leva och 

växa i denna tro? I förbönen förtydliga att konfirmanderna är delaktiga i ett sammanhang. 

Vigselgudstjänsten: Kanske, istället för tar dig, jag tar emot dig nu till min hustru/man 

Möjlighet till bön, även för dem som inte har ringar.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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91: Löftadalens pastorat (registrerat: 2016-05-12 18:12:01) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Olle Hjortzberg-Nordlund 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Avstår  

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 



2005 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 Den enda av de fem serierna som platsar i en kyrkohandbok. Här finns fortfarande 

delar som anknyter till en europeisk tradition av liturgisk kyrkomusik och serien håller en hög 

musikalisk nivå.  Serie B-E kan kanske, i vissa fall, kunna ses som komplement till serie A 

men om de för den skull ska upphöjas till handboksnivå är ytterst tveksamt. Kanske kan de 

ges ut separat i temamässans form. Serie B  Kyrie: Fungerar, passar spec bra i fastan. Men 

saknar en traditionellt 4-stämmig sats i församlingssvaret. Gloria och Laudamus: Onödigt 

med alla taktartsbeteckningar i Gloria. Bra att det nu finns möjlighet för växelsång mellan 

präst/solist och församling i Laudamus. Här har orgelsatsen förbättras, framför allt genom en 

bättre fördelningen av noterna över systemen.  Sursum corda: Fungerar Prefationen: Utgår 

från texten, vilket är bra. Dock är inte alla kyrkoårsvariationer lika lyckade, advent t.ex. känns 

väldigt konstruerad, och det blir en väldigt konstig betoning på ordet ”över” i 

Trettondagstiden. I den senare ska noterna i ”livets” heller inte vara balkade. 

Trefaldighetstiden 2 känns också som ologisk med många betoningar och melismer som inte 

upplevs som naturliga.  En tanke generellt när det gäller dessa prefationer är att det skulle ge 

ett lite lugnare intryck och mer fokus på texten om man reducerade harmonikens komplexitet. 

Sancus: Lite svår för församlingen. Agnus Dei: Fungerar Benedicamus: Har inte använt Serie 

C  Generellt kan man säga att denna serie är ganska enkel och lättillgänglig, men frågan är hur 
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den skulle komma att hålla i längden.  Kyrie C1: Ganska välkänt redan i församlingarna Kyrie 

C2: Här märks att man satsat på enkelhet, men resultatet blir inte så musikaliskt tilltalande. 

Gloria och Laudamus: Något omotiverade stora språng i Gloriat. Bra med möjlighet till 

växelsång. Sursum corda: Besynnerlig känsla av femtakt i sista raden, men det går att vänja 

sig vid.   Prefationen: Med den nya textöversättningen känns denna prefation lite korthuggen, 

så vi har använt den ”gamla” texten från HB86. En mycket konstig betoning blir det dock i 

avslutningen av prefationen, då man avfraserar mellan härskaran och prisa, istället för att 

sjunga ”härskaran prisa ditt namn ”. Vi har gjort om musiken på det stället. Sanctus: Det 

utskrivna orgelkompet är fortfarande aningen tungt, då melodin har mer av viskaraktär. Agnus 

Dei: Välkänt i församlingen. Benedicamus: Har inte använt.  Serie D: Kyrie: Fungerar, men vi 

har inte haft försångare utan församlingen har sjungit allt. Orgelsatsen är bättre i det 

reviderade förslaget. Gloria och Laudamus: Även här är orgelsatsen bättre, men den stora 

frågan är om musiken verkligen kommer till sin rätt när den spelas på det sättet och på orgel. 

Musiken verkar vara tänkt för församlingar med lovsångteam och försångare i koret som kan 

leda gudstjänstdeltagarna i sången.  Sursum corda: Fungerar. Prefationen: Denna prefation är 

så gott som omöjlig att få till på ett sätt så att det textmässigt låter naturligt och den blev inte 

enklare med de nya recitationspartierna som infördes efter förra omgångens remissrunda. I 

inledningen till prefationen blir det dessutom en väldigt konstig femtakt på ordet ”Skapare”. 

Sanctus: se Gloria och Laudamus Agnus Dei: D1 Fungerar. Bra med utskrivet komp i sista 

takten innan repristecknet, så att det blir jämnt antal takter. D2: Svår för församlingen med 

alla synkoper. Benedicamus: Har inte använt. Serie E: Kyrie: Fungerar, pedagogiskt när 

församlingen härmar.  Gloria och Laudamus: Medryckande melodi, dock kan man sätta ett 

litet frågetecken vad det gäller det textliga innehållet. Bra med omarbetad orgelsats i det nya 

förslaget. Sursum corda, prefation, Sanctus: Dessa tre tonsättningar finns redan med i diverse 

notböcker. Varför inte skriva helt ny musik?  Agnus Dei: Fungerar, pedagogiskt när 

församlingen härmar.  Benedicamus: Har inte använt. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 
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51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 
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58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Nej. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 
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65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 
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73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 
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83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Dålig 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska dålig 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Löftadalens pastorats Remissvar på kyrkohandboks-förslaget 2016, avslutande fritextpartier 

(fråga 106:1-2). Fritext 1. Vi vill först påtala en underlighet med enkätens sätt att konstruera 

frågor. I 23 fall ställs först en fråga (A) om Handboksförslagets (HBF) alternativ ”ger 

utrymme/ möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den”. I nästa fråga (B) 

ska anges vilket eller vilka av möjliga alternativ som svararen kommer att vilja använda. 

Frågeparen är: 2-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 23-24, 26-27, 28-29, 30-31, 

32-33, 34-35, 59-60, 61-62, 63-64, 65-66, 67-68, 78-79, 80-81, 86-87, 92-93+94.  Vi har valt 

att svara på mycket få A-frågor. Om ett enda av alla möjliga alternativ i B-frågan anges som 

användbart, måste svaret på A-frågan bli Ja, möjligheten föreligger. Frågaren skulle då 

sanningsenligt kunna sammanfatta enkätsvaren: ”på varje punkt där vi frågat har en massiv 

majoritet av de svarande angett att HBF är användbart”. Användbarheten bör dock bedömas 

med ledning av hur många som i B-frågorna ”röstar” på vart och ett av alternativen. Men det 

primära syftet med A-frågorna och hela enkäten synes vara att få ett stort, generellt Ja till hela 

HBF med så litet ändringar som möjligt.    Ett genomgående drag som också är en både 

teologisk och pastoral svaghet i HBF är det utrymme som getts åt ”teologisk mångfald”. Alla 

tankar om Gud ska rymmas här. De många olika intressen, önskemål och riktningar som finns 

i Svenska kyrkan, ja, t.o.m. vanliga, traditionella kyrkogångare, ska i gudstjänstens olika 

partier få något alternativ att använda. Följaktligen uttrycker detta Handboksförslag inte en för 

Svenska kyrkan gemensam tro och teologisk profil, utan är en liturgisk plocklåda, från vilken 

man kan sätta ihop hundratals olika sätt att fira gudstjänst, även söndagens huvudgudstjänst. 

Förslaget styrs av en långtgående teologisk princip¬löshet, som egentligen upphäver behovet 

av en gemensam handbok och skapar främlingskap mellan gudstjänstfirare från olika 

församlingar.    HBF:s språk har påtagligt avlägsnat sig från det bibliska språk som den 

kristna liturgin växer fram ur. Trots att man skriver om risken för att borttagandet av ”Fader-

Son-Ande” och ”Herre” ur liturgin förändrar kyrkans treenighetsteologi och lära om Kristus, 

begår förslaget just detta fel. Att Gud är Fader och Jesus Herre är centralt i kyrkans Bibel, 

men för HBF mycket mindre viktigt än att kyrkans liturgi måste ha ett ”inkluderande språk”, 

dvs. ett språk utan maskulinum och femininum och utan rangskillnad mellan Gud och 

människa. Man undviker i förslaget så långt det går att tala om Gud på Jesu vis, med ordet 

”Fader”. Genom att också undvika Bibelns rikedom av beskrivande adjektiv eller attribut till 

Gud (”barmhärtig, allsmäktig, stor, nådig, kärleksfull, du som är/gjort/vill/gett oss xx”) gör 

HBF vår och Jesu himmelske Fader till en opersonlig och egenskapsfattig, historielös, 

abstrakt, diffus godhet som genomströmmar alltet, G-U-D.  Även den bekännelse till Jesus 

som ”Herre”, som de första kristna generationerna fann nödvändig och kunde dö för, vill man 

så långt möjligt utmönstra. Både ”Fader” och ”Herre” är nämligen patriarkala, könade ord, 

menar man. Denna åsikt förutsätter att man aningslöst och bibellöst bortser från att Jesu sätt 

att vara ”Herre” inte innebär rå maktutövning, utan att gå före och leda oss i självutgivande 

kärlek – och att han nog vet mer om Gud än vi.   [Av utrymmesskäl måste vi placera 
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sammanfattningen av vårt remissvar här i slutet av fritext 1, då den inte ryms i fritext 2] 

Sammantaget vill vi instämma i den vägande kritik som framförts av tunga remissinstanser 

mot HBF:s otydliga och ytliga teologi och dess mindre goda språkbehandling – särskilt i 

nyskrivna partier. Förslaget bör inte antas som Svenska kyrkans nya Kyrkohandbok, med 

mindre än att den fått en genomtänkt teologisk och språklig bearbetning. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Löftadalens pastorat fråga 106 Fritext 2. Dop Att man i HBF gjort en enda dopordning för alla 

som döps är bra. Då förslaget i stort sett är en förenklad version av HB 1986, är det på det 

hela taget acceptabelt, även om det är bibelteologiskt betydligt fattigare. HBF tycks här och i 

andra förrättningar gå till väga så att man fördelar HB 1986:s text i innehållsligt viktiga 

partier som dopets inledningsord och dopbönen på tre olika alternativ, vilket gör vart och ett 

av de nya alternativen teologiskt otillräckligt. Vi föreslår att man på dessa punkter slopar de 

angivna alternativen och återinför HB 1986:s lödiga text. I Befrielsebönen har man genom att 

i dess rubriktext skriva ”kan t.ex. följande sägas” gjort befrielsebönen helt valfri. Detta 

moment, i form som alt. 1, bör definitivt vara med i dopets rit. Frågan om samtycke till att 

döpas efter Trobekännelsens läsande måste, enligt Kyrkoordningen kap. 19, § 2 ställas till den 

som kan svara själv, och bör självfallet ställas även till föräldrar vid barndop. Om föräldrarna 

inte vill svara Ja – och därför besparas frågan, ska inget dop ske.   Konfirmation HBF 

konfirmationsgudstjänst skiljer sig inte nämnvärt från -86:ans ordning. De språkliga 

förändringarna i exempelvis ”Samlingsord” förefaller vara smidigare utan att förlora sin 

högtidlighet. Att HBF vill betona dopet som nådegåva (Gratia), och att dopet är rikt på löften 

som Gud ständigt vill påminna oss om och ständigt förverkliga är lovvärt och välkommet, 

men genom att ta bort konfirmationsfrågan från själva Trosbekännelsen (Credo), där den 

tidigare hade sin plats, så tydliggör inte HBF vad konfirmanden säger Ja till. Frågan bör 

placeras efter Trosbekännelsen igen, och formuleras som i HB 1986 (”Detta är den tro…”).  

Vigsel Vigselakten är, förutom några nya formuleringar och alternativa bibelord oförändrad i 

sin ordning. Värt att notera är inledningsordets 3:e alternativa formulering: ”När ni ingår 

äktenskap säger ni ja till er vilja att höra samman i livet”(min kursivering). Formuleringen 

känns slarvig och verkar förlägga äktenskapets innersta mening och motivation till viljan så 

länge den kan svara jakande.  ”Löftena och ringväxling” har kompletterats med ett nyskrivet 

löftesalternativ samt en ny formulering till den något äldre varianten, ”att älska dig”. Varför 

fann HBF det nödvändigt att föra in den formuleringen? Löftenas avslutning (förvisso 

frivillig) förändrar ringväxlingens hantering. Löftesgivaren sätter sin egen ring på sitt finger 

(eller får den ditsatt efter uttalat löfte). Vad motiverar en sådan förändring? Enligt det 

”inklusiva språkets” alla regler saknas många av de traditionella tilltalen i förbönerna 

(förutom alt.3). Gud är inte längre Himmelske Fader, utan ”Kärlekens Gud” (alt.1) och ”Gud” 

(alt.2).  Formuleringen: ”Hjälp dem att dela lust och längtan” (alt.2) är anmärkningsvärd då 

bönen verkar implicera att Gud bara ska ställa upp med sin hjälp när det kommer till ”lust och 

längtan”, men inte till brudparets nöd och prövningar, där Guds hjälp är minst lika nödvändig 

om inte ännu mer. Men framförallt så har brudparet redan lovat att älska varandra i nöd och 

lust – detta är vårt löfte.  Begravning HBF 2016 följer i stora drag HB 1986. Man lägger 

märke till att den handling som kanske får mest fokus i hela gudstjänsten, Överlåtelsen, har 
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fått en formulering där Jesus Kristus inte längre kallas ”vår Frälsare”. Varför det? Även den 

sista av de två avslutningarna har fått en vagare formulering av Guds treenighet – och ”Herre” 

får ingen i himlen eller på jorden heta. I första förbönsalternativet (s. 203) utlovas att Jesus 

”öppnar porten till det liv som aldrig dör”, liksom självklart för alla som dör. Det är inte Jesu 

egen eller kyrkans undervisning om saken.  Formuleringen av den sjungna begravningsbönen 

har lidit förluster i teologiskt och pastoralt djup; att be om att få dö utan oro är inte samma sak 

som att dö beredd, i tro på att inte ens döden kan skilja den som tror från Kristus. 
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92: Lyckå församling (registrerat: 2016-05-12 18:46:22) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Andreas Brorsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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, övriga sjungna moment samt sjungna moment vid de kyrkliga 

handlingarna är bra i ganska hög grad när det gäller melodi, harmonik, och bra i hög grad när 

det gäller rytmik, ackordanalys (funktionalitet) och relation musik och text.  Det är bra i hög 

grad att det finns en stor bredd och variation i de olika serierna A-E. Att både mer traditionell 

harmonik och rytmisering finns med tillsammans med något nyare och modernare tonspråk 

(rytm, harmonik). Det blir därmed en större valmöjlighet för församlingen att välja olika 

former av gudstjänstmusik som är bra i hög grad. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Tyska, Franska, Spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi anser att förslaget ger stor frihet att fira gudstjänst som passar olika sammanhang, 

samtidigt som förslaget ger riktlinjer för att Svenska kyrkans gudstjänster inte ska spreta åt 

alla håll. Detta tycker vi är positivt.   Detta gäller avvägning av fasta och fakultativa moment, 

språk, teologi, samt även musiken.   Vi noterar att det har skett en förskjutning i dopteologin.   

Webbverktyget behöver bli smidigare, mer flexibelt (framförallt noterna). Det vore bra om det 

är lättare att förstora, förminska, lägga notbilden på mer än en sida etc. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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93: Piteå församling (registrerat: 2016-05-12 18:46:53) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mats björk 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 

 



2058 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Ovant med skaftlösa noteringar Strukturen på handboken (förslaget) känns splittrad HB 12 

hade mer utvecklat komp (större bredd), särskilt D (trist med kapat Gloria - Runov) Mycket 

glädje i melodierna och samtidigt  bra att gamla liturgiska sånger kommit tillbaka 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska och Arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Övergripande: Frågeformuläret i vissa delat svårttolkat - det hade varit intressant att ställa 

frågan om behovet/önskan om moment ska vara fakultativt och/eller flyttbart.  Layout och 

struktur den kommande handboken behöver genomarbetas för att den ska bli brukbar i 

gudstjänstsammanhang - samt fungerande web-verktyg  Generellt är remissgruppen positiv 

till KHB 16 och ser en tydlig förbättring från 12:an. Eftersom många moment är fakultativa 

ger stora möjligheter att ska egen karaktär på gudstjänsten och lokala traditioner kan bevaras.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Frågan vid konfirmation - det känns mer naturligt at i likhet med dopet ställa den efter 

trosbekännelsen. Frågan från 86:an är betydligt mer tydlig och relevant än förslaget i KHB 16.  

Befrielsebönen vid dop - Remissgruppen menar att ett mellanalternativ (kombination mellan 

de två alternativen) skulle fånga in det vi önskar ur ett teologiskt perspektiv: Gud, du som 

ensam räddar från allt ont, bevara NN i din kärlek, nu och alltid...  Gruppen är tveksam till 

begreppet Brustenhet. 
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94: Norra Mo församling (registrerat: 2016-05-12 20:29:36) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna-Karin Carstensen 

 

Befattning 

Kyrkorådets ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 anser att Gudstjänstmusik A ska vara en naturlig del av kyrkohandboken även i framtiden 

även om vår församling väljer att oftare använda andra delar.  Det är bra med bredden i 

musik- och texterna så att möjligheten att utforma gudstjänsterna friare är möjligt. Detta leder 

till att fler kan vara med och utforma gudstjänsten  I Lovsången 8 i del D saknas en strof i 

verserna jämfört med förslaget 2012. Vi önskar få tillbaka dessa strofer, alternativt få tillåtelse 

att även i fortsättningen använda den gamla versionen som både kör och församling nu kan. 

Gudstjänsterna där D-förslaget används (med kyriet från 2012 års C-del) upplevs som mycket 

glädjefyllda och leder till mycket högre antal gudstjäönstbesökare än andra alternativ. Att då 

skära bort en del av lovsången anser vi vara förödande.  Lovsången från del C i 2012 års 

handboksförslag skulle vi vilja behålla. Den är vacker och finstämd och har varit vårt 

huvudalternativ vid gudstjänster där inte kören medverkar (När kören medverkar används 

oftast förslag D.  Huvudargument för att välja två olika förslag är att D-förslaget ger 

engagerande gudstjänster, men kan vara svårt utan att ha en kör som leder sången. Å andra 

sidan är C-försalget vackert och ändå ganska lätt att sjunga med i. Det kräver heller inte så 

stor gudstjänstfirande församling för att genomföra på ett gott sätt. Men som sagt vi saknar 

vissa strofer i Lovsång 8 och Lovsången från C-delen ur förslaget från 2012.  Vi har även 

prövat B-förslaget, som verkar ganska lätt att sjunga med i. E-förslaget har vi inte provat så 
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mycket eftersom vi tror att det kräver   Vi tror att det är bra med variationen och möjlighetrna 

att själva få välja, även om vi naturligtvis också kommer att ha endast ett par versioner för de 

flesta av våra gudstjänster. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 
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78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  



2092 

 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi anser att det är bra med så stor variation som det nya förslaget innebär. Det innebär att 

gudstjänsten kan utformas av flera och flera kan känna att detta är deras gudstjänst. Musiken 

är viktig och får inte vara varken för svår, för banal eller för tråkig. Det utbud som erbjuds i 

det nya förslaget har den bredd som behövs för att både bevara våra kulturvärden, och förnya 

gudstjänsten, både erbjuda bra ny musik och bevara det gamla.  Symbolhandlingar som 

doppåminnelse bör erbjudas, men samtidigt inte hindra den som ännu ej är döpt från att delta i 

gudstjänsten. En gudstjänst där sådana handlingar utförs bör erbjuda alternativa stationer i 

kyrkorummet så att ingen som söker sig till kyrkan känner sig utestängd. Teologin får 

självklart inte bli utslätad för att inkludera alla, men får heller inte utestänga den som söker 

sig till kyrkan men ännu inte tagit sig hela vägen fram.   Vi ska vara jordens salt, men vi ska 

vara det med kärlek 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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95: Kiviks församling (registrerat: 2016-05-13 07:58:20) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Per Frostensson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

21. 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] 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

[Inget svar] 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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] 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

[Inget svar] 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

[Inget svar] 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

54. 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] 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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] 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

101. 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] 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

[Inget svar] 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

[Inget svar] 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi avstår generellt från att svara eftersom vi anser att remisstiden varit alltför kort. De svar vi 

hade avgett, skulle ha grundat sig alltför mycket på en "skrivbordsanalys" och inte på 

församlingens erfarenhet genom kontinuerligt gudstjänstfirande. Denna aspekt vid 

framtagandet av nya gudstjänstordningen anser vi vara central. Det är olyckligt att remisstiden 

varit så kort att en seriös prövning inte varit möjlig. Vi kommer att fortsätta att använda 

Handboksförslaget 2016 i både vår huvudgudstjänst, men också i kyrkliga handlingar. I 

längden kommer det då att visa sig vad som får en god reception i församlingen. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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96: Hörby församling (registrerat: 2016-05-13 09:00:15) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Olof Sandström 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 



2130 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, persiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 



2133 

 

vilja? 

I hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Dåligt 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Fråga 102: "Allmänna" otydligt jmf med dagligt tal, säger inget till den ej initierade Fråga 99: 

Att ordningen finns är bra men den kan utformas bättre Fråga 97: Teologin i begravningsgtj är 

i vissa texter otydlig när det gäller det kristna hoppet/himlen Fråga 45: Påsknattsmässan kan 

med fördel firas som en ren liturgi Fråga 44: Improperierna bör vara med som fakultativt 

moment Fråga 24: En motsvarighet till alt.1 i KH 86 saknas. Överlag nämns Jesus Kristus för 

lite! Fråga 14: Alt.1 är inte en överlåtelsebön utan bör stå bland Bön om förlåtelse Fråga 6: 

Alt.4 rör ihop treenighetens personer 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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97: Falkenberg-Skrea pastorat (registrerat: 2016-05-13 09:01:12) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bertil Göranzon 

 

Befattning 

arbetsledande komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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 text är för omfattande och skickas i separat mail!)   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 



2151 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår  

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I låg grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska och Armeniska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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  

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Dåligt 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

92. 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 låg grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Dålig 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Dåligt 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vårt svar ryms inte. Det sänds i mail. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vårt svar ryms inte. Det sänds i mail. 
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98: Nybro pastorat (registrerat: 2016-05-13 09:31:40) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lars Ström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

42 Det är mycket bra att musiken till kyrkohandboken ”släpps fri”. Det är rimligt att det är 

texterna som antas, för att vara teologiskt och självavårdsmässigt kvalitetssäkrade.  Varför 

inte också ge uppdraget till någon tonsättare att redan nu, inom handboksprojektets ram, 

försöka tonsätta samtliga prefationer ur gudstjänstmusik A med ett annat tonspråk, men så att 

det fortfarande går att sjunga dem med samma fraser och pauser som vi gör nu. Kanske något 

som påminner om tonspråket i Lovsången 7 i KHF2016. De prefationer som finns i 

Gudstjänstmusik C är ett gott försök på den vägen, men det skulle behövas ytterligare någon 

variant, som dels omfattar samtliga prefationer, dels kan passa ihop med fler av de 

tonsättningar av Helig 1 som finns i förslaget. Ackompanjemanget har i KHF2016 blivit mer 

pianistiskt än orgelmässigt. Det är positivt är att alla de insjungna Gloria o Laudamus från 

HB86 finns med.  Det är tveksamt om det nya sättet att sjunga Lovsången 1 i form av Sv ps 

697:4 med ett återkommande församlingsomkväde (Laudamus A3), kommer att göra denna 

lovsång mera använd. För den som är van vid det gamla sättet att sjunga den kommer den att 

kännas lång och att omkvädets melodi inte så smidigt ansluter till den övriga melodin då 

omkvädet upprepas.  Det vore bra om diskantstämma kunde anges till Lovsången 5, Måne och 

sol.  
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43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 



2174 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

58 Dop, vigsel och begravning på engelska och tyska.  

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 
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88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. 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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100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

se bifogad fil som skickats till kyrkohandboken@svenskakyrkan.se. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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99: Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat (registrerat: 2016-05-13 

09:33:39) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mats Thurfjell 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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: Ingen speciell kommentar, dock är serien bra som en grund då den utgör vårt 

kyrkomusikaliska arv.  B: De moment som skall ackompanjera liturg, bör vara utförbara på 

manualiter. (sammanträng läge) Prefationerna borde vara utskrivna sammanhållet i sin helhet, 

för att undvika hopp mellan de olika versionerna av inledning, fortsättning och avslutning. 

Sen kan man fråga sig om det är nödvändigt med så många alternativ!? Tonarterna bra. 

Musiken upplevs av en del som ”svår” och behöver övas och läras in under en längre tid.  

Ackordanalysen är ok.  C: De moment som skall ackompanjera liturg, bör vara utförbara på 

manualiter. (sammanträng läge) Noteringen i prefationerna bör vara enhetligt, med skaft och 

balkar i alla serier. Prefationerna borde vara utskrivna sammanhållet i sin helhet, för att 

undvika hopp mellan de olika versionerna av inledning, fortsättning och avslutning. Bra 

tonarter. Lovsången blir svår att använda om man inte har sjungande liturg. En del kan 

uppleva blandning av latin och svenska som konstig, om språket skall vara tillgängligt för 

alla. Ackordanalysen är ok. Musiken lättillgänglig, med undantag för lovsången, se ovan.  D: 

De moment som skall ackompanjera liturg, bör vara utförbara på manualiter. (sammanträng 

läge) Bra med sammahållna prefationer, samt färre alternativ. Bra tonarter. Ackordanalysen är 

ok. Musiken känns lättillgänglig, men är kanske inte så slitstark. Lovsången känns något 

stympad efter nerkortningen av den.   E: De moment som skall ackompanjera liturg, bör vara 
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utförbara på manualiter. (sammanträng läge) Noteringen lättläst. Tonarter bra. Musiken är 

lättillgänglig. Bra med lovsång utan växelsång. Fin text i lovsång. Ackordanalysen är ok. 

Inledningen till: Du är helig du är hel, känns tunn med bara en upprepad ton.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 
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78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. 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 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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100: Göteborgs Annedals pastorat (registrerat: 2016-05-13 09:37:51) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ewa Selin 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

vi har behov av texter och musikdelen  i blindksrift 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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101: Töreboda pastorat (registrerat: 2016-05-13 09:47:27) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Ingemar Ekström 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Fantastiskt med sjungen förbön till dop, vigsel och begravning men ge oss gärna en melodi i 

"vispopkaraktär"  Underskatta inte barns minne för texter. Ta tillbaka ursprunglig text i 

Lovsången serie D  Serie A och B är inte användbara med sångsvag församling   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I låg grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 



2239 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska Arabiska Ryska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Ordning för dop är bättre. Synd med stympningen av lovsång 8 Möjlighet att fira gtj utan 

predikan  Vi önskar en bön om förlåtelse med inbäddat löftesord som lätt kan inlemmas i 

kyrkans förbön även i huvudgtj. Alltså ett mellanting/alternativ till överlåtelsebön och bön om 

förlåtelsebön.  Vi vill ha en bön om förlåtelse med inbyggt löftesord och tackbön som är en 

helhet och bes av församlingen.  Vi vill ha till baka "möt oss" som kristusrop. Dagens bön blir 

stressmoment för textläsare. För många ord för de många ordens skull. Låt bibelordet komma 

till sin rätt av sig själv.  Att det alltid måste finnas med en förkunnelse (om man menar att 

förkunnelse är talade ord) är att utestänga alternativa uttryck som tex drama eller musik som 

vi anser är förkunnelse i lika hög grad.  vi vill att det ska finnas ett alternativ till fritt 

formulerad nattvardsbön. Gärna med en mall men man får formulera sin egen bön.  Låt oss 

utforma påsknattsmässan till något som växer fram lokalt och ryms inom ramen för gtj/mässa  

Vi saknar temagtj som huvudgtj. Fattigt gudstjänstliv med endast två möjliga alternativ.  I 

förbön för dop saknar vi ord från barnens vardag såsom lek, förskola och kompisar. Syskon 

blir osedda och bonusfamilj kan behöva nämnas. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Utskriven ordning för begravning av barn som dött i späd ålder är verkligen efterlängtat. 

Inledningsorden kan även användas vid andra svåra begravningar.  Ge oss förslag på sjungna 

förböner i välbekant form takt och tonspråk som liknar populärkulturens tonspråk.  
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102: Nynäshamns församling (registrerat: 2016-05-13 09:56:35) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Veronica Lindgren 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Avstår  

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Avstår  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Avstår  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 

 



2257 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 



2261 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Avstår  

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår  

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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  

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår  



2264 

 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Församlingen valde att gå tillbaka till gamla handboken. Därför inga nya omdömen lämnade. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

 

  



2270 

 

103: Ljungby pastorat (registrerat: 2016-05-13 10:11:23) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Axel Fors 

 

Befattning 

komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 



2275 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 



2284 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Vi kan inte exakt veta hur våra behov är om två år eller tio år, men att handboken, likt HB86, 

finns på engelska, tyska, franska, och spanska är viktigt för oss. Vårt pastorat ser just nu inga 

behov av finska men det bör finnas med. Teckenspråk är däremot något som särskolan 

använder och som vi skulle vilja använda t.ex. i konfirmandundervisning med ungdomar med 

särskilda behov. Därför vore det bra om det åtminstone fanns delar av handboken på 

teckenspråk. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 
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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi i Ljungby pastorat har tagit vår uppgift på stort allvar och har därför flera omfattande 

allmänna synpunkter och kommentarer till våra svar. Dessa upptar dock långt mer än de 8000 

tecken som får plats här.  Av Henrik Tobin på kyrkokansliet har vi därför fått rådet att skicka 

in dessa synpunkter och kommentarer separat till kyrkohandboken@svenskakyrkan.se och så 

har vi därför också gjort.  Vi är dock mycket angelägna om att dessa synpunkter och 

kommentarer inte kommer bort i den allmänna hanteringen av spontanremisser utan behandlas 

tillsammans med våra ikryssade svar i enkäten som den officiella remissinstans vi är utvalda 

till att vara.  / Ljungby pastorat, Växjö stift genom kontaktperson  km Axel Fors 0372-671 71 

axel.fors@svenskakyrkan.se 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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104: Luleå domkyrkoförsamling (registrerat: 2016-05-13 10:16:31) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna-Stina Svedberg 

 

Befattning 

Domkyrkokaplan 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

I vår församling har vi endast i mycket liten grad prövat handboksförslagets musikserier. Vi 

avstår därför från att kommentera gudstjänstmusiken. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska och spanska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 



2310 

 

vilja? 

I ganska låg grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska dålig 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I vårt remissvar från Luleå Domkyrkoförsamling har vi ofta inför de olika alternativen av 

moment valt något av svaren att vi i hög eller ganska hög grad kan finna möjlighet fira 

gudstjänst som vi vill. Men när man sedan ser vilka alternativ vi kryssat att vi sannolikt 

kommer använda, ser man att det påfallande ofta är de alternativ som kommer från 1986 års 

handbok, som vi valt. Ibland konstaterar vi dock att medtagna ”86-alternativ” i enskildheter 

förändrats på ett sätt som försämrat dem, se nedan.  Med ett fåtal undantag skulle man alltså 

kunna säga att det vi anser användbart i förslaget  är det som kommer från Hb 86. Det 

nyskrivna betraktar vi i stor utsträckning som tunt, ytligt och inte hållbart. Åtskilliga 

nyskrivna alternativ eller bearbetningar av gamla är klart otydligare i teologin och har tappat 

mycket av traditionellt värdefullt innehåll. Vi känner tveksamhet inför den tydliga tendens till 

s k inklusivt språk som präglar förslaget: - att traditionella kristna kärnord som Herre, Fader, 

Son,  m fl ofta ersätts med det anonyma ”Gud” innebär en påtaglig försvagning av det kristna 

innehållet  - att  pronomen som ”han” och ”honom” åtskilliga gånger byts ut mot ett 

upprepande av ”Gud” eller ”Kristus” innebär att språket förlorar i naturligt flyt och blir 

onödigt tungt På många ställen i gudstjänsten är alternativen alldeles för många. De 17 

alternativen till inledningsord - för att bara ta ett exempel - kommer att göra det helt 

meningslöst med formulerade inledningar. Den ”signal” som 17 alternativ sänder är: ”du 

behöver inte bry dig, säg exakt vad du vill”. Likaså är mängden ”Agnus Dei”-alternativ alltför 

stort. Och dessutom är åtskilliga undermåliga.  I flera av de nyskrivna bönerna finns många 

referenser till vad gudstjänstdeltagare kan tänkas känna i situationen. Även om tanken är fin, 

att inom gudstjänstens ram kunna sätta ord på känskor och erfarenheter, också svåra sådana, 

är bönerna i praktiken svåranvända. Liturgen eller gudstjänstledaren riskerar i allt för hög 

grad att så att tillskriva deltagarna upplevelser, som de inte alls har.   I ordningen för vigsel 

skulle vi ha önskat behålla inledningsorden från Hb86 som möjliga alternativ. Dessa 

inledningsord skulle också fortsättningsvis kunna användas när brudparet är en kvinna och en 

man. När det gäller vigselordningens teologi, gjorde medlemmarna i vår svarsgrupp litet olika 

bedömningar. Några var i huvudsak nöjda. Andra mer tveksamma. Därför avstod vi från att 

bedöma vigselordningens teologi.    Vi hade hellre önskat några enkla anvisningar och förslag 

till böner än en fullständig ordning för begravning av dödfött barn eller barn som avlidit i 

späd ålder. Dessa gudstjänster behöver alltid utformas med stor pastoral omsorg och 

felxibilitet.    Vår slutsats måste bli att vi allvarligt ifrågasätter hela meningen med denna nya 

handbok. Vissa nya alternativ – både vad gäller text och musik – skulle hellre  kunna ges ut i 

ett enkelt tillägg. Och därmed skulle det kunna prövas vad som blir hållbart i längden. Några 

av oss önskar även att det skulle bli  tillåtet använda det av Artos förlag utgivna Missalet 

(såsom redan sker på många platser). Det missalets innehåll för på ett bättre och tydligare sätt 

vidare den utveckling av restauration i allmänkyrklig riktning som präglat svenska kyrkans 
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handboksutveckling de senaste 100 åren.   Vi skickar slutligen med önskemålet att ordet 

Kyrkohandbok skulle ersättas av ordet Gudstjänstbok.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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105: Alingsås pastorat (registrerat: 2016-05-13 10:20:59) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Thomas Lundblad 

 

Befattning 

Distriktschef/Komminister Alingsås församling 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 

 



2317 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår  

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Sjukkommunion/Kyrkliga handligar bra på engelska, tyska, franska och spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 



2330 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Fråga 3 Då vi har 6 kyrkor med olika gudstjänstformer så kommer vi att både ha egna skrivna 

inledningsord, kortare förkunnelse och be en bön. Det beror också på sammanhang och tid på 

kyrkoåret.  Fråga5 och 6 Bön om förlåtelse har 8 alternativ varav 7 är väldigt lika varandra. 

Det blir för många med alltför lika uttryck och poängen med alternativ försvinner. Vi önskar 

därför att man har färre alternativ med tydligt olika språk och stil. Vi kan endast använda en 

av bönerna, nr 4. Det samma gäller även Förlåtelseord och Löftesorden där flera alternativ är 

alltför lika varandra.  13 Överlåtelsebönerna är för få  och då man inte får, varken läsa 

meningarna i valfri ordning eller skriva egen bön så låser de möjligheterna att anpassa 

gudstjänsten till både kyrkoår och sammanhang. Överlåtelsebön 2 är för lång och svår att läsa 

tillsammans och behöver förkortas. Bön 3 är tydligt tänkt för familjegudstjänst men är svår att 

läsa tillsammans då den saknar ”rytm”. Den passar inte heller för andra enklare gudstjänster 

där det finns behov av överlåtelsebön i stället för för bön om förlåtelse.  15 Rubriken 

Kristusrop är otydlig då den inte visar att det handlar om en bön om förbarmande utan snarare 

hänvisar till ett glatt utrop liknande det vi har på påskdagen. Kanske Bön om förbarmande 

eller hjälp hade varit bättre. 28 Vi behöver ingen Prefation för Mariadagen och ser ingen 

mening med en sådan när det heller inte finns Nattvardsbön anpassad för den dagen.  

Nattvardsbönerna är för många och ganska lika varandra. Det finns inget behov av många 

alternativ. Vi föreslår att man behåller 3, 4, 8, 10, och 13. Ändra 6 till såsom en fader och 

moder för oss.  52 Delaktighet för församlingen i gudstjänsten styrs inte av handboken utan 

växer fram i hur församlingen formar och skapar ideellas medverkan. Handboksförslaget 

varken ger eller tar bort församlingens delaktighet då den frågan inte kommer an på själva 

gudstjänstordningen eller bönernas utformning. 55 Vi vill påpeka följande uttryck och ordval i 

handboken som vi anser inte fungerar eller kommunicerar det kyrkan tror och det som är 

relevant för människor att höra i de situationer då handboken används: I Förbönen i dopet ber 

man: Bevara NN med din ande från att gå vilse i en farlig värld.  Vi ser inte det som en rätt 

inställning till livet och världen att bemöta den som om den i först hand vore farlig. I Tackbön 

i dop i krissituation vill vi inte ha med uttrycket Barmhärtige Gud .Då man står med ett 

allvarligt sjukt barn är inte anslaget att Gud är barmhärtig något man kan ta in eller något vi 

som kyrkan ska lyfta fram i just den stunden. Frågan till konfirmanderna blir överflödig på det 

sätt den är formulerad. Vill ni konfirmeras? Är redan ett understatement då de står i kyrkan. I 

sändningsord till konfirmander används uttrycket Gud sviker aldrig. Ord som aldrig eller inte, 

tappas lätt bort när man hör dem och att överhuvudtaget använda negativa ord som ”sviker” i 

våra beskrivningar av Gud är problematiskt. Använd i stället uttryck som Gud är alltid med 

dig. I Bön efter Griftetal i begravning för barn så finns uttrycket ”med allt som blev 

annorlunda” där vi uppfattar det som omöjligt att kombinera uttryck för sorg och förtvivlan 

med ordet annorlunda. Det är inte automatiskt svårt eller hemskt när något blir annorlunda 

men det är bara hemskt när ens barn dör. Ett förslag är i stället att ha uttryck som: med allt 
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som inte blev som vi tänkt oss eller med allt som blev så svårt. 60 I dopet kommer 

namnfrågan alldeles för tidigt då är man ännu inte riktigt beredd på att svara. 76 

Doppåminnelsen kommer för tidigt i konfirmationsgudstjänsten. Konfirmanderna och 

församlingen är ännu inte beredda att aktivt vara med då man just har satt sig i bänken och 

gudstjänsten har precis börjat. 93 – 94 I begravningsbönerna önskar vi möjlighet att liksom i 

Inledningsorden få läsa meningarna i valfri ordning. I flera av bönerna så är språket i samma 

bön tydligt anpassat till helt olika situationer. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Remiss kyrkohandboksförslaget 2016  Undertecknade vill i denna remiss ställa sig bakom de 

tre huvudpunkter som Kungliga Musikaliska akademin har sammanfattat i sitt remissyttrande:  

1. De processer som har lett fram till Kyrkohandboksförslaget kan inte anses som acceptabla – 

varken ur vetenskaplig, musikalisk eller kulturell synvinkel. Avsaknaden av vägledande 

principer och fasta riktlinjer i arbetet påtalades redan i denna förra remissomgången. 

Resultatet är en handbok där intrycket är mycket splittrat och präglat av slumpartat 

”putsande” utan att vilja ta ett rejält omtag. Detta gäller även i hög grad det remissmaterial i 

form av ett formulär som skickats ut.  2. Vården av det befintliga kulturarvet har inte skett 

med tillräcklig vetenskaplig och konstnärlig omsorg. Gudstjänstmusik A bör ses över av 

högkompetenta personer med hjälp av den senaste forskningen inom gregorianik. Detta gäller 

bl.a. notation, ackompanjemang och urval.  3. Musikaliskt nyskapande. Fritt musikval gäller 

nu till stadfästa texter. I enlighet med detta beslut bör serie B-E betraktas som alternativ bland 

andra och lyftas ur handboken. Om man i framtiden önskar införliva nyare musik bör denna 

undgå en kompetent och välförankrad urvalsprocess.    SAMMANFATTNING -

Kyrkohandboksförslaget kan inte antas i den föreslagna utformningen. -Gudstjänstmusik B-E 

lyfts ur handboksförslaget. -Gudstjänstmusik A ses över av experter inom gregorianik och 

hymnologi till en genomarbetad och bra utgåva. -Skapa ett forum på Internet där musiker och 

tonsättare fritt kan dela med sig av nykomponerad liturgisk musik. Därifrån kan sedan 

församlingarna plocka musik efter lokala önskemål. -Remisstiden har varit för kort.   En 

sakkunnigt välgjord, öppen och inspirerad handbok kan ge en stor positiv verkan in i 

framtiden.    För remissgruppen i Alingsås pastorat  /Lars Storm, organist Christinae kyrka 

Alingsås /Madeleine Wengblad, kantor Hemsjö kyrka  
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106: Arvika pastorat (registrerat: 2016-05-13 10:50:35) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Valter Fryxelius 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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 särskild skrivelse ang musiken från Arvika Pastorat. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

se särskild inskickad text vad gäller allmänna synpunkter och särskilda synpunkter på text, 

språk och teologi från Arvika Pastorat. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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107: Örebro pastorat (registrerat: 2016-05-13 11:10:39) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Caroline Edlund 

 

Befattning 

komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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. 

Då vårt svar på denna fråga överstiger 4000 tecken så bifogas det via mejl till adressen; 

kyrkohandboken@svenskakyrkan.se 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Vi har behov av en översatt ordning för dop, begravning och vigsel på följande språk; 

engelska, tyska, franska och spanska. Vi föreslår att den översatta ordningen är nätbaserad.   

Den allmänna gudstjänsten samt kyrkliga handlingar önskar vise översatta till arabiska, även 

det skulle vara tillgängligt på nätet.    

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 



2376 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  
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92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Då vårt svar på denna fråga överstiger 4000 tecken så bifogas det via mejl till adressen; 

kyrkohandboken@svenskakyrkan.se 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Då vårt svar på denna fråga överstiger 4000 tecken så bifogas det via mejl till adressen; 

kyrkohandboken@svenskakyrkan.se 
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108: Växjö pastorat (registrerat: 2016-05-13 11:13:12) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Thomas Petersson 

 

Befattning 

Domprost 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 församling önskar: Serie C, önskar niofaldigt Kyrie. Lovsång 2012 saknas. Prefation C var 

bättre enligt 2012 förslag  Kyrkomusiken varierar i stil och kvalité, det är i grunden bra, men 

vi tycker att serie A ska vara kyrkohandboksmusik. Denna kan man då förvänta sig att varje 

kantor ska kunna lära sig behärska under sin utbildning. De alternativa serierna har vi använt i 

valda delar och mycket har visat sig användbart och bärkraftigt, men ingen annan serie 

innehåller A-seriens rikedom i alternativ för ett helt kyrkoår. Vi tycker att serie ska vara 

kyrkohandbok och att resten av musiken ska släppas fri att tillsammans med annan musik 

kunna användas som gudstjänstmusik, efter dispensansökan från domkapitlet. Vi vill då att 

man skapar tydliga kriterier som säkrar motivrikedomen i de liturgiska sångernas texter – och 

släpper musiken fri.  Gudstjänstens grundstruktur bör vara väl reglerad för huvudgudstjänst 

och mässfirandets moment för mässfirande både vardag och söndag. Bestäm vilka moment 

och texter som ska vara med – reglera dessa låt församlingarna bestämma den musik de 

önskar. Antas liggande förslag befarar vi att kyrkoårets betydelse och musikaliska skiftningar 

uttunnas. Eftersom vi idag ser kyrkoårets betydelse också för kyrkans externa kommunikation 

tror vi detta är olyckligt.  

 



2394 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska och tyska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 



2399 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 
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88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. 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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100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Hela förslaget rymmer en mångfald av alternativ både i formuleringar och motiv till 

inledningsord, förböner, nattvardsböner, musikaliska uttryck och mycket annat. I grunden är 

detta positivt, men vi tror att om man antar liggande förslag kommer det bli avsevärt svårare 

att känna igen Svenska kyrkans gudstjänst som gemensam på olika platser. Angående 

inledningsord tycker vi att det är bra att det finns några olika att hämta inspiration ur, men de 

är för många och skiljer sig för mycket åt i motiv. Dessutom har vi inte använt något av dem, 

utan formulerar kort och koncist att vi är samlade för att fira mässa, vi bär fram oss själva och 

våra liv när vi sjunger Herre, förbarma dig … Gudstjänstens grundstruktur bör vara väl 

reglerad för huvudgudstjänst och mässfirandets moment för mässfirande både vardag och 

söndag. Bestäm vilka moment och texter som ska vara med – reglera dessa låt församlingarna 

bestämma den musik de önskar. Antas liggande förslag befarar vi att kyrkoårets betydelse och 

musikaliska skiftningar uttunnas. Eftersom vi idag ser kyrkoårets betydelse också för kyrkans 

externa kommunikation tror vi detta är olyckligt. Kyrkans förbön: Genomgående saknas bön 

för avlidna – det är olyckligt och borde åtminstone finnas med som alternativ. Att be vi 

”minns och tackar för” ser vi som en meningslös bön – minnas kommer vi att göra ändå. 

Skapa alternativ där vi får be för de döda. Tacksamheten hör till bönens språk. Önskan att 

vara inklusiv i bönespråket är berömvärd, men får på flera ställen konskevensen att 

perspektiven blir dunkla. Ex. förbön 3 ”vi ber för oss själva, våra föräldrar och, våra syskon”. 

Vilka är vi i denna i denna bön – barnen? Vi själva – församlingen? Och församlingens 

föräldrar – detta är för dunkelt och dåligt genomarbetat. Samma stilistiska stilnivå bör finnas i 

en och samma förbön, förbön 8 rymmer beder och ger – det är konstigt. Däremot upplever vi 
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att det är en rikedom att det finns olika språkliga stilnivåer i olika moment i gudstjänsten. 

Teologi - en mycket genomgående ansats är hitta ett mer inkluderande språk i bönen till och 

orden om Gud. Det är berömvärt, men mycket svårt. Den främsta kritiken i detta sammanhang 

är att mycket få av de inkluderande begreppen om Gud lyckas fånga Guds relationella 

karaktär. Fader, Son och helig Ande relaterar till varandra och till allt skapat.  Skaparen, 

Frälsaren och Livgivaren beskriver snarare den Treenige Gudens egenskaper än Guds 

relationella karaktär. Vi menar att Guds relationella karaktär är grundläggande för att sätta oss 

människor i relation till Gud.  Önskan att vara inklusiv medför också ett mycket stereotypt 

språk om Gud – där ordet Gud närmast blir ett begrepp eller en abstraktion. Vi möter en 

levande Fader eller om man hellre vill Moder i våra gudstjänster och inte en abstraktion.  

Nattvardsbönernas utformning varierar mycket och det går inte att hitta några vägledande 

motiv mer än att nattvardsbönerna ska innehålla instiftelseorden. Vi tycker att 

nattvardsbönerna är innehålls för tunna och att språket inte riktigt flyter. I nästan samtliga 

nattvardsböner saknar vi en tydligt formulerad bön om att den helige Ande ska komma över 

församlingen och över nattvardsgåvorna. Kristologin är mycket oklar i många av 

nattvardsbönerna.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Alla musiker var eniga om att det räcker med en handbok med serie A. Denna bör innehålla 

de gregorianska sångerna utarbetade på ett genomarbetat sätt utifrån dagens kunskaper på 

området. Den andra musiken borde vara fri till texter reviderade och godkända av Svenska 

kyrkan. Bra med skaftlösa noter i A.  De alternativa serierna har använts i valda delar i 

pastoratet och mycket har visat sig användbart och bärkraftigt, men ingen annan serie 

innehåller A-seriens rikedom i alternativ för ett helt kyrkoår. Det som vi i första hand riktar in 

oss på är mässans centrala delar där handboksförslaget inte använder språkbruk från Bibel 

2000. Inte heller förnyar utan lutar sig tillbaka på de uttryck som användes i 1917 års bibel 

och härrör sig tillbaka till 1873 års översättning. Skall man inte använda bibel 2000 är det på 

sin plats med ett modernare språk inte något som går 150 år tillbaka i tiden. Härefter följer en 

uppställning av ställen som inte stämmer överens med bibel 2000.  Dessutom kan man fråga 

sig om ordet utgjutet är ett ord som används i dagens svenska språk. I alla fall orden utgiven 

och åminnelse är ord som inte har någon funktion och som knappast talar om vad Jesus gjort 

och gör för oss. Som en logisk följd av ändringen detta blir orden vid utdelandet av brödet: 

Kristi kropp, offrad för dig. Dessutom saknas den enkla Bönen om förlåtelse (nr 7) från det 

första handboksförslaget. Gud, med dig kan jag tala om allt, förlåt mig för det som gjort fel, 

(och som jag nu tyst säger till dig…..) I Jesu namn Amen.  1. Förlåtelseord 2- befriar dig... 

från vad befrias jag? 2. Helig 3- här saknas välsignelse av Gud 3. Nattvardsbönerna bör ha 

"Trons mysterium" 4. Nattvardsbön 13- så att vi får del genom Jesus Kristus- vi får del av... 5. 

Konfirmation- God ambition att kalla redovisning för predikan men lägger kanske större 

börda på konfirmanderna. Tal till konfirmanderna bör inte vara en predikan.  
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109: Fristads församling (registrerat: 2016-05-13 11:24:22) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lena Maria Olsson Floberg 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

42. Kommentar om musikens notering och utformning. Komplettering med ackordanalys ses 

som positiv genom att den torde gynna klaverspelarens möjlighet till anpassning av 

ackompanjemang till texten; detta sett till textens både inneboende rym och semantiska 

innehåll.   Det är också en klar fördel när gudstjänstmusiken ackompanjeras av andra 

instrument än orgel/piano   Förändringen av den musikaliska notationen ser vi som positivt. 

Generellt uppfattas de fem serierna enligt följande: A: Ytterst relevant, detta i termer av 

gestaltning av kyrkans både historiska kontinuitet och globala enhet.   B: Starkt ifrågasatt sett 

till tillgänglighet i termer av sångbarhet för andra än en sångkompetent kyrkomusiker eller 

välövad kyrkokör. Stort omfång, oväntade/oorganiska melodiska/harmoniska/rytmiska motiv 

bidrar till seriens generellt svårsjungna karaktär.   C: Relevant sett till funktionalitet, tar vidare 

iakt barnperspektivet i texter, men också musikaliskt, genom bla komplettering av 

responsoriala sångalternativ och "refränger". Serien upplevs generellt som sångbar och 

organisk sett till melodik, harmonik och rytmik. Tillägget av Lovprisningen gör serien 

komplett   D: Relevant sett behov av liturgisk musik för gudstjänster av informell karaktär.   

E: Irrelevant sett i ljuset av serie D. Tveksamt om denna serie är befogad.    Sammantaget är 

församlingens utsaga om musiken i handboksförslaget att dels behålla serie A, C och D samt 
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ta bort serierna B och E, dels främja lokala musikaliska förslag genom att tillhandahålla 

liturgiska texter avsedda för detta ändamål.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska  Franska Tyska Det är de kyrkliga handlingarna som vi framförallt efterfrågar på 

dess språk. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 
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61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

I hög grad 
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77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Synpunkter på Kyrkohandboksförslaget 2016, ordnat efter remissfrågorna:   Fråga 5: 

Alternativen till Bön om förlåtelse -  här skulle vi vilja ha fler alternativ. Vi har under många 

år använt alternativet Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig... och skulle 

vilja fortsätta göra det!  Fråga 22: Vi anser frågan är felformulerad,  i handboken står det att i 

undantagsfall Trosbekännelsen kan utgå ELLER ersättas med trinitarisk psalm.  Och det är 

detta vi tycker är bra, det är det vi har svarat på.   Fråga 24: Kyrkans förbön Vi tycker många 

av bönerna är bra och användbara. Men BEHÖVER DE STÅ I HANDBOKEN?  Vi anser att 

efter denna utförliga inledning om hur man kan formulera en förbön, man kan hänvisa t ex till 

en liten bönbok i psalmboken.  Fråga 28: Nattvardsbönen Vi skulle vilja ha större frihet att 

anknyta nattvardsbönen till ett tema eller till den aktuella söndagens firningsämne.   Fråga 33 
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Bönen efter kommunionen för Kyrkoårets slut.  Här ställer vi oss tveksamma till teologin:  

Stannar inte Gud hos oss även efter det att evighetens sol gått upp?   Fråga 50: Frågan vid 

påsknattsmässan Här skulle vi vilja svara både Ja och Nej, alltså IBLAND: Tyvärr gick inte 

det enligt formuläret.   Fråga 53: Vi saknar helt enkelt talet om JESUS, framförallt i 

ordningarna för den allmänna gudstjänsten.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

fortsättning:   Fråga 60: Inledningsord vid dopgudstjänsten  Vi skulle inte vilja använda något 

av dessa inledningsord, vi anser att fast formulerade inledningsord inte fungerar med tanke på 

de fritt formulerade samlingsorden.   Fråga 79: inledningsord vid konfirmationsgudstjänsten:  

Vi skulle vilja använda ett eget alternativ som inledningsord till konfirmationsgudstjänsten.   

Fråga 86: Vigselgudstjänsten Vi saknar en dimension i bönerna, som fanns med i 

handboksförslaget 2012.  Dimensionen att de båda som vill ingå äktenskap bär något med sig 

in i det nya äktenskapet. Många av dem som vi viger har ju faktiskt ett äktenskap bakom sig.  

Formuleringen "ni bär med er allt ni vet om kärlek, om lycka och smärta..." tyckte vi var 

talande in i den situationen.   Fråga 94: Förbönen vid begravningsgudstjänsten.  Alternativ 4 

kan vi tänka oss som avslutning på en fritt formulerad förbön, inte som fristående bön.   Fråga 

96: Begravningsgudstjänsten Vi skulle gärna se en fakultativ placering av bibelorden. Vi 

anser att den bästa placeringen är precis före förbönen, efter psalmen som ju oftast följer på 

överlåtelsen.      
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110: Näsets pastorat (registrerat: 2016-05-13 11:25:20) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Karin Ulfheden 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 

 



2436 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

Ang gudstjänstmusik C:  Kristusrop C1 - Vi prövade att sjunga trefaldigt svenska-grekiska-

svenska, vilket fungerade bra. Men vi saknar något inledande, t.ex från ledare/präst.  Lovsång 

7 C1 - Bra. fint med möjlighet till annan ledare, vilket möjliggör körsång.  Övrigt fungerar 

fint. Känns som om det hänger ihop.  Ang. gudstjänstmusik D: Kristusrop - Vi föredrar 

varianten från förslaget 2012. Det fungerade väl för församlingen, ÄVEN barnen. 

Församlingen har uppskattat att sjunga verserna. Barnen har kunnat hela utantill, även det 

inledande som präst/ledare sjunger.  Lovsång - Saknar textinnehållet som tagits bort sedan 

förslaget 2012. (Går inte att skylla på barnen. De har inga problem med att komma ihåg 

texten. Andra argument kan vi förstå.) Saknar ackompanjemanet från HB12.  Prefation  D1. 

Vi saknar den inbygda pulsen från HB12. Den nya melismen på ordet skapare är märklig. 

Prefation D2 har vi bedömt som omöjlig att sjunga.   Ackompanjemanget till gudstjänstmusik 

har orgelanpassats så mycket att det har tappat sin karaktär. Detta är pianoinsprirerad musik 

som gör sig bäst på piano/flygel. Vi föredrar satserna från HB12.  Församlingen tycker 

mycket om gudstjänstmusik D. Vi har prövat både under första och andra remissomgången.  
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43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Delar av främst kyrkliga handlingar på engelska, franska, tyska, spanska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



2445 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. 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 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 
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88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  
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100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det kan vara bra om det någonstans står att man behöver öva på det man sjunger och säger i 

gudstjänst. Allt är lätt när man kan det.  Ang ordningen för begravningsgudstjänsten: Vi har 

prövat att ha avskedet på mitten sedan 2012. Det är mycket omtyckt och ger pastorala värden. 

Präster, musiker och begravningsbyråer är överens. Inga kommentarer har kommit från 

sorgehusen vilket torde tolkas positivt.  Ingenstans i förslaget finns lästa alternativ till 

exempelvis prefationen. Det känns som om förslaget utgår från att alla liturger kan och vill 

och ska sjunga. Det blir inte samma sak när man tar bort musiken.  I stort är förslaget bra. Det 

viktigaste är att handboken blir färdig enligt tidsplan. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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111: Getinge-Oskarströms pastorat (registrerat: 2016-05-13 11:44:09) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Björn Berggren 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I låg grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 tonarterna så är de överlag bra för alla varianterna. Bra att man inte har lyssnat 

på dem som alltid klagar på att det är för högt och gärna vill sjunga i sitt talläge. Då blir det 

ingen sång utan ”pratsång”. Men också bra att man har begränsat omfånget uppåt. Tyvärr 

tränar de flesta inte sina röster i det höga registret längre. A Bra med förtydligandet av rytmen 

vid orden ”mod, tro, hopp” i Kristusrop 2. Den nya texten i Sursum Corda är svårsjungen i 

församlingssvaret eftersom det blir en rytmändring. I den gamla versionen blir det en typ av 

tretakt, med tre åttondelar i varje grupp. Men med den nya texten som har färre stavelser  blir 

det en blandning av tre- och tvågrupper. Texten ” Vi öppnar..” blir väldigt svårsjungen 

rytmiskt. Saknar INTE Tonus Ferialis. Uppdelningen Inledning-Fortsättning-Avslutning gör 

att just prefationsavsnittet blir väldigt svårt att hitta i. Det kräver att man gör en egen 

utskrift/agenda. I den form som handboken är tryckt nu går det inte att använda praktiskt vid 

notstället. Det är därför otroligt viktigt att webverktyget för att hantera noterna fungerar 

klanderfritt och utan driftstörningar. Lägg mycket pengar och tid på att utveckla det. B 

Vackert Kristusrop men kräver upprepad innötning för att det ska fungera. Skulle önska enkla 

körsatser av flera delar i B-musiken så att man kan använda det när kören medverkar i 

gudstjänsten. Vackert melodiöst omkväde i lovsången, men svårt för prästen eftersom varje 

”vers” har olika melodislingor med flera lösa förtecken. Inledningen och avslutningen av 
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lovsägelsen passar bäst med nya texten. Snygga melodislingor i prefationerna men otroligt 

svårsjungna. Det är svårt med blandningen av recitationstoner och genomkomponerade slut. 

Slutslingorna blir olika i varenda variant beroende på texten. Det kommer att göra att man får 

öva in nytt för varenda kyrkoårsperiod och det kommer att kännas som ett så stort hinder att 

man väljer bort B-musiken. Tyvärr för melodispråket är vackert.  Helig har ett helt annat 

tonspråk än resten av B-musiken. Mycket märkligt. Väldigt fin i sig men stämmer inte alls 

överens med prefationen och O Guds lamm. Svårt för församlingen att sjunga Amen efter 

lovprisningen då det inte går i linje med densamma. De har inte ens samma taktart. Det brukar 

vara svårt att få med församlingen på Amen även i vanliga fall så det är onödigt att göra det 

ännu svårare för dem. C Vore bra med en alternativ svensk text också  till Lovsången 

eftersom uttalet på ”excelsis” är så olika och det kommer att skapa förvirring. Om B-delens 

prefation var för varierad så är C-delens prefation för onyanserad. Man tröttnar snabbt på den 

torftiga melodislingan. Kanske kunde den spetsas till lite med ett mer varierat komp?  D 

Suveränt med både den latinska och den svenska texten i Kristusropet!! Recitationstoner hör 

inte hemma i denna genre. Om man ska få till svänget i den här prefationen (vilket den är 

värd) så funkar inte den här notationen. Det är väldigt svårt att måtta in kompet. Hörde att det 

har varit ett utskrivet komp i 12:an. Låt det vara kvar och låt varje genre få behålla sin särart. 

Överlag känns det som om man har slätat ut och förenklat mycket av kompet i både D och E. 

Av vilken anledning? Tror man inte musikerna om att kunna spela rytmiskt? Eller tror man 

inte att denna genre går att spela på orgel? Båda antagandena är fel. Texten i mellandelen av o 

Guds lamm känns malplacerad. ” Du som tar bort all världens synd. Kristus förbarma dig” har 

inte samma språkliga känsla som resten av texten. Omformulera men behåll innebörden. E 

Härligt med en prefation som passar så bra ihop med Helig Bra med de tre inledningstonerna 

till Helig. Ger tydlighet till församlingen om när de ska börja sjunga. Tonartssänkningen i 

förhållande till psalmboken funkar bra i andra delen men gör att det blir lite lågt i första delen.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 
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51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 
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58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 
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65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 
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83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

• Remisstiden har varit alldeles för kort. Det är omöjligt att sätta sig in i ett sådant omfattande 

material på bara några månader, framförallt  för de förtroendevalda. • Vi tycker inte att man 

ska kunna ersätta Trosbekännelsen med en trinitarisk psalm. Trosbekännelsen är en av de 

mest centrala delarna i våra gudstjänster. • Förbönerna har flera brister.  Flera saknar 

missionsuppdraget; att sprida evangelium ut till folket.  Språket är torftigt framförallt i nr 5 

och 6, som dessutom är för korta. I flera av bönerna saknas avslutning om att vi ber ”i Jesu 

namn”. • När det gäller prefationernas inledning förordar vi textvariant 1 (Upplyft era 

hjärtan). Det finns en betydelseskillnad mellan ”upplyft” och ”öppna” . Dessutom stämmer ” 

Upplyft” bättre med latinets ”Sursum corda”. • Vi saknar de gamla prefationstexterna för 

Trettondedagen och Pingst. • Varför fanns det ingen fråga i enkäten om Sanctus? • Flera 

nattvardsböner saknar epikles. Några saknar anamnes och doxologin är otydlig i flera böner. • 

När det gäller O Guds lamm saknar vi trefaldigheten i D och E. I E-versionen tycker vi att 

texten borde vara ” vid ditt bord” istället för  ”vid vårt bord”. Det är i första hand Gud som 

bjuder in oss till måltid, inte vi som bjuder in Gud. • Samlingsorden och inledningsorden för 

konfirmationen är klena. De ska sätta tonen för gudstjänsten men påminner enbart om 

kopplingen till dopet och glömmer bort Andens utgjutelse över konfirmanderna. • Vi vill ha 

formuleringen från 86:an kvar när det gäller frågan till konfirmanderna. Det nya förslaget är 

alldeles för torftigt. Frågan bör vara obligatorisk och vara placerad i direkt anslutning till 

trosbekännelsen. • Vi förordar den gamla formuleringen av Välsignelsen, dvs: Herren 

välsigne…etc. • Efter textläsningarna bör ordalydelsen vara: ”Så lyder Herrens ord”. Det är 

inte detsamma som det föreslagna ”Bibelns ord”.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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112: Nora bergslagsförsamling (registrerat: 2016-05-13 11:53:51) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Britta Landin 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 



2478 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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.  Traditionella melodier som de flesta äldre redan känner till. Bra att de finns kvar att välja 

bland.  B.  Krångliga Kristusrop och för lång lovsång. Lovsägelsen bra. Helig fungerar med 

stöd av en kör.       O Guds Lamm kommer också att fungera tillsammans med en kör. 

Lovprisningen finns mer att önska av.  C.  Denna serie är fräsch och kommer troligen att 

användas mycket. BRA!!!  D.  Hela serien fungerar bra med undantag av O Guds Lamm nr 5 

som är för svår för en vanlig        församlingsbo som inte är en hävert på att sjunga och läsa 

noter.  E.  Kristusropet och lovsången fungerar och är lätta att ta till sig. Lovsägelserna är på 

tok för lång. Helig,        O Guds Lamm och lovprisningen är bra 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Dåligt 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi har tyckt att 1986 års handbok har fungerat bra så vi har inte känt behov av en ny handbok 

men vi har ändå testat en del nu. Det är bra att det finns så många valmöjligheter när det gäller 

olika böner och musikalternativ, man kan alltid hitta något som passar. Bra med denna 

valfrihet. Det är också bra att 1986 års handbok finns kvar så mycket både i ord och musik så 

man kan välja att göra som förut. Då kan vi göra en blandning av gammalt och nytt som 

passar oss. Bra att ni ändrade tillbaka i dopordningen från förslaget 2012 för den 

dopordningen fungerade inte alls det blev ingen bra rytm i det. Bra att ni lyssnade på oss där 

och ändrade det. Det som fortfarande inte känns bra i dopordningen är att det är både 

samlingsord och inledningsord, just i dopordningen är det bra att kunna göra en mer fri 

inledning .Låta samlingsord och inledningsord bli ett och leda över till tackbön. I 

konfirmationsordningen har vi inte haft detta moment med att tända dopljuset men man kan 

mycket väl tänka sig att prova det. Däremot vill man här vara friare när det gäller psalmer och 

gärna sjunga ur Ung psalm som används mycket i konfirmandarbetet. I vigselordningen är det 

bra att detta med ringen som symbol finns kvar från 2012 års förslag, det var ett fint tillägg till 

1986 års handbok. Också bra att just bära denna ring blev kvar som alternativ där, det är den 

bästa formuleringen.  Det skulle också vara bra om det stod att brudparet går in tillsammans 

så att man slapp brudöverlämningen som tyvärr har blivit populär igen , där har de kungliga 

bröllopen säkert gjort det ok tillsammans med amerikanska influenser. Jag vet inte om det går 

att få bort, nu är det någon/några varje säsong tråkigt nog. Jag skulle önska att det stod att 

brudparet går in tillsammans det skulle stärka våra argument mot denna tråkiga sedvänja. Ett 

generellt problem när det gäller kyrkliga handlingar är Herrens bön. I de flesta fall vill man ha 

Fader Vår och den står inte med nu, endast Vår Fader. När det gäller musiken så påpekar vår 

organist att fler kompositörer borde ha fått chansen och folkmusiken kunde vara mer 

folkmusik. Det är väldigt många prefationer, det undrar vi över, varför så många? Vi känner 

en tveksamhet kring Kristusrop och Hallelujarop, frågan är om vi kommer att använda det. 



2495 

 

Lovsägelserna är ofta för långa. I stort kan vi nog använda de olika serierna utom B, se 

tidigare svar i enkäten. Vi har provat att ha gudstjänst för små och stora och använt lovsång 8 

från serie D och den har varit mycket omtyckt. Den är ändrad från 2012s förslag för att den 

ansågs för lång antar vi men just här blir den sämre textmässigt, det var så bra teologi  i den 

som nu blir rumphuggen. Tråkigt att djur och natur i vers 1 försvann och i vers 2 det du gjorde 

det du sa är viktigt än och i vers 3 talar till mig med en röst jag kan förstå. Här vill vi ha 

tillbaks 2012s variant.  På konvent om handboken pratade vi om språket som ska vara 

inkluderande och inte könsbestämd och då fastnade vi på nattvardsbönen10. Den börjar med 

Gode och underbare Gud varför inte lika gärna Goda och underbara Gud det skulle vara en 

enkel ändring och bättre tyckte vi. Man kan också fundera på helige Ande respektive heliga 

Ande. I nattvardsbön 1 och 6 står det nu heliga Ande, det är bra! Jag som tycker om 1986 års 

handbok tycker ändå att det är en förbättring med heliga ande. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

 

  



2496 

 

113: Kiruna pastorat (registrerat: 2016-05-13 11:58:18) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Roland Rova 

 

Befattning 

Kanslichef 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

På fråga 35 är svaret JA för lovprisning A men nej för lovprisning B. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 



2508 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

När det gäller överlåtelsebönen föreslår vi att det borde stå "utan fruktan eller förbehåll". Ett 

eller istället för ett och. En fråga när det gäller nattvardsböner: är det ok med andra än de 

föreslagna? När det gäller dopgudstjänsten och befrielsebönen anser vi att uttrycket "helar 

världens brustenhet" är väldigt otydligt. Hellre "befriar från mörker och brustenhet". 

Dophandlingens avslutning med att "dag för dag leva i sitt dop" är svårt att förstå innebörden 

av. Kanske hellre "leva i dopet och växa i tro, hopp och kärlek. När det gäller 

konfirmationsgudstjänsten upplever vi det bättre att tända dopljuset som avslutning till Talet 

samt ställa frågan till konfirmanderna som tidigare efter det att man gemensamt läst 

trosbekännelsen. När det gäller vigselgudstjänsten fanns i tidigare förslag att formulera frågan 

till brudparet på följande sätt: "Vill du ta emot NN som man/hustru". Borde i alla fall finnas 

som alternativ. Det blir en stor betydelseskillnad mellan att ta emot/välkomna någon in i sitt 

liv och att ta någon till man eller hustru. Att ta känns mer som att relatera till en person som 

en ägodel. När det gäller begravningsbönerna uppfattar vi dem genomgående som bra men 

vill påpeka att ett ord som används i en av bönerna inte alls känns bra och det är ordet 

"sorgligt" som vi uppfattar som ett förminskande av sorgen. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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114: Svenska kyrkan i Paris (registrerat: 2016-05-13 12:44:59) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Tanja Kamensky 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 



2523 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Franska, engelska, tyska och spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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  

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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  

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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115: Valbo församling (registrerat: 2016-05-13 13:05:26) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Eva Wandegren Nilsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 



2545 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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 är bra noterad och i bra tonarter för församlingssång. Noteringsmissarna i det 

tidigare förslaget är nu ändrade, och det ser bra ut!   Överlag väl valda förlag på ackord!  Väl 

valda tonarter utom i det sänkta Hallelujaropet, som blivit väl lågt.  MEN – i webbverktyget 

måste texten vara större i förhållande till noterna. Man får lov att gå in i 

notskrivningsprogrammet och ändra textstorleken, om det ska bli bra! Annars går det ju inte 

att använda musikfilerna! Det tar inte så lång tid för en van notskrivare att göra ändringarna.  

Gör vad ni måste för att underlätta läsbarheten!  Det måste vara mest effektivt att en person på 

central nivå ändrar alla befintliga filer, än att allt ska skrivas från grunden ute i 

församlingarna.   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 
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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Avstår  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 



2560 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I anvisningarna till Inledningsbön anges i hb86 att konfirmanderna ”om möjligt” ber bönen 

tillsammans. I förslaget 2016 finns två förslag varav det första bes av P/L. Det andra 

alternativet saknar anvisning om vem som ber. Detta alternativ lämpar sig som gemensam bön 

av konfirmanderna. En liknande formulering som i hb86 vore lämplig, understryker 

delaktigheten och pekar på vikten av att konfirmanderna får be för sin 

konfirmationsgudstjänst. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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116: Landskrona församling (registrerat: 2016-05-13 13:19:43) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anna Davidsson Bremborg 

 

Befattning 

biträdande kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska dålig 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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 En samlande kommentar till den musik som är i gregoriansk tradition är varför 

satserna inte har reviderats. Den harmoniska estetiken är inte alls dålig! Här är det tydligt 

kunnande av hantverket men det är föga spännande eller nytänkande. Det hade därför varit ett 

ypperligt tillfälle att vitalisera denna gamla kyrkosång med ny harmonisk dräkt!  SERIE A: 

satserna är väl prövade men står tyvärr orörda och outvecklade  i sina arrangemang.  notering 

– bra melodi- bra harmonik – ganska dålig (svårt att ge ett korrekt svar här…) rytmik - bra  

ackordanalys  - funktionalitet bra, men borde varit bättre hamonisering relationen musik och 

text – i stort sett bra  SERIE B: Första intrycket hos präster och församling är att detta är svårt 

att sjunga, men den vinner i längden och vi har använt den under olika kyrkoårstider dessa år. 

Det är bra att lovsången blivit uppdelad mellan liturg/försångare och församlingsomkväde 

men notationen är fortfarande rörig och svårläst! Prefationerna är förenklade, men upplevs 

inte som enklare att sjunga av prästerna.  notering - bra med undantag för lovsången  melodi, 

harmonik, rytmik – bra men svårt i början. ackordanalys och relationen musik och text – bra  

SERIE C: Bra att ett alternativ till Kristusrop 4:1C lagts till och att detta är responsorialt.  

notering – bra  melodi, harmonik, rytmik – bra  ackordanalys och relationen musik och text – 

bra  SERIE D: Bra att man gjort spelsatser som går att applicera på orgel. Men vi saknar fler 

kyrkoårsbundna prefationer.   notering – bra melodi, harmonik, rytmik – bra  ackordanalys 
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och relationen musik och text – bra utom i prefationen där är textunderläggningen 

svårbegriplig även om tanken är att det ska sjungas som om det vore recitation.   SERIE E: 

Problemet med denna mässa är att den är så ojämn! Det finns guldkorn i som ”Du är helig..” 

men samtidigt spretar denna serie för mycket i stilar och kvalité! Det finns så många andra 

nykomponerade vismässor som har en bättre helhet och som lämpar sig bättre som exempel 

på vismässa i en handbok! De responsoriala satserna har sin plats i vissa kontexter, men i vi 

upplever att det begränsar urvalet av gudstjänstmusik. Det passar inte så bra på mindre 

mässor, där annars denna serie skulle kunna användas.   Vad gäller det tekniska kan vi dock 

konstatera följande: notering – bra melodi, harmonik, rytmik – bra  ackordanalys och 

relationen musik och text- bra  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 
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47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

De kyrkliga handlingarna på engelska, tyska, spanska, franska och gärna danska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 
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60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 
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67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 



2579 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 
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86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 
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96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

TEOLOGI  I vissa avseenden har khf16 blivit teologiskt snävare än khf12, vilket vi motsätter 

oss. Vi tycker inte att den teologiska mångfalden i handboksförslaget är tillräckligt stor.  - Två 

dopböner har fått in temat om syndernas förlåtelse. Vi uppfattar inte att detta är ett tema som 

bör dominera vid barndop. Det passar bra i bön 3, där det fogas in i ett större teologiskt 

sammanhang. I bön 2 står det helt utan sammanhang vilket gör bönen omöjlig att använda.  

Bön 2 i khf2012 var mycket bättre.   - I konfirmationen är numera motivet att ha ett 
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uppdrag/kallelse att vara Kristi medarbetare i världen helt borttaget, både från Sändningsord 

till konfirmanderna och i Förbönen. Det bör tillbaka in någonstans. Det är försvunnet utan 

kommentarer i Kommentarboken.  - ”I Jesu namn” som har införts som avslutning i flera 

tackböner upplever vi som en påklistrad kristologi. Det är ett uttryck med en nästintill arkaisk 

stil ofta kopplad till en särskild fromhetstradition. Vi värjer oss inte mot att ibland använda 

det, eller att andra församlingar kan vilja använda det, men motsätter oss att det förs in så 

frekvent som det gjorts i khf16 som ett fast uttryck i bönerna.  - Det borde finnas ett ”O Guds 

lamm” som inte uttrycker metaforen ”lamm” som kopplas till offerteologin. Här har inte 

khf16 ansträngt sig tillräckligt för att hitta alternativ.  - Vi motsätter oss införandet av 

"(Guds:)" i samband med "I Faderns och Sonens och...", som kom in i 1811års kyrkohandbok. 

Motivet enligt 2012:2 s 70 är att  ”orden betonar Guds enhet och helhet”. Vi menar att detta 

motiv inte återspeglas i införandet av "Gud". Det knyter inte heller an till bibelstället, som 

borde vara normerande.  - En annan välsignelse än den aronitiska bör kunna användas vid 

mässa/gudstjänst och kyrkliga handlingar. Khf86 är i det avseendet snävare än khb86    

SPRÅK    Språket bör göras mer inklusivt, det gäller både uttalande om människor och om 

Gud, i synnerhet i de fasta momenten.   Särskild uppmärksamhet vill göra på följande: 

Människor med icke-binär eller gränsöverskridande könsidentitet bör kunna bli tilltalade med 

”hen” i dop- konfirmations- vigsel och begravningsgudstjänster. Vid pronomenangivelser i 

handboken ska det stå ”henne/honom/hen”.  Kyrkohandboken bör ta vår lagstiftnings 

diskrimineringsgrunder avseende könsöverskridande identitet eller uttryck på allvar och ge 

detta alternativ. I detta förslag och tidigare handböcker är de inte inkluderade som personer.   

De förändringar som redan gjorts från ”han” till ”Gud” i khf16 är vi mycket positiva till, men 

menar att den slutgiltiga handboken bör göra ytterligare i denna riktning.   - I t ex Gloria bör 

”han” kunna bytas mot ”Gud”, som ett alternativ. De teologiska och språkliga övervägandena 

bakom Bibelsällskapets nya provöversättning bör tas i beaktande.   - Efter förlåtelseorden bör 

det vara möjligt att säga ”I Guds, den treeniges namn”, på samma sätt efter Välsignelsen.  - 

Det är onödigt med ”Fader” i två av tackbönerna, som i övrigt är bra. Det går givetvis att 

stryka dem, även enligt handboken eftersom annan bön får användas. Men vi hade uppskattat 

att språket i dessa fall var direkt inklusivt.   ”O” i Nattvardsbön 1 och 8 bör vara inom 

parentes, precis som flera dop- och begravningsböner.   Uttrycket ”ge och ta emot 

kärlek/ömhet” som kommit in i dopets tackbön och vigselns inledning må ha teologisk bäring 

men är ett klumpigt och omständligt uttryck i de meningar de förekommer.          

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

DIVERSE OM ALLMÄNNA GUDSTJÄNSTEN  Att khf16 underlättar användandet av 

annan musik efter en ändring i KO i jämförelse med khb86 må vara sant. Men för oss i Lunds 

stift som ingått i gudstjänstnätverket är det en stor inskränkning både vad gäller 

gudstjänstmusik och möjligheter att skriva egna böner i gudstjänsten. Vad gäller 

gudstjänstmusik innebär khf16 en rejäl åtstramning av möjligheten till annan musik, som 

däremot khf12 var öppet för.   Förslaget måste därför visa på en ännu större teologisk bredd 

om det ska kunna rymma de gudstjänsttraditioner som idag finns i församlingarna. I vårt fall 

gäller detta särskilt gudstjänstmusiken där tillräcklig bredd saknas såväl text- som 

musikmässigt.  - Nattvardsböner bör kunna växelläsas generellt samt kunna nyskrivas (dvs. 
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"annan bön med användas", med kort anvisning om vad som ska ingå i en nattvardsbön) vid 

mässa.  - Dagens bön bör inte vara obligatorisk   DIVERSE OM KYRKLIGA 

HANDLINGAR  - Det finns värderande och helt skilda anvisningar om plats för kyrkliga 

handlingar när det gäller uttryck för att dessa ska ske i kyrka eller kapell och på andra platser: 

dop ”vanligen --- kan också ske i hemmet eller på annan plats”, vigsel ”andra platser 

möjliga”, begravning ”vanligen --- särskilda skäl, på annan plats”.  Likhet bör råda!  - 

Begravning med aska istället för kista ökar markant, och den ökningen har skett under de allra 

senaste åren. Att begravning med urna bara ska ske undantagsvis som biskopsbrevet 

föreskriver är idag förlegat med den nya lagstiftningen om kremering inom 30 dagar.  Enda 

anvisningen som finns är att mullpåkastningen kan ske vid graven och att korstecknande ska 

ske vid överlåtelsen. Detta behöver utredas och lyftas i handboksarbetet. Flera bruk är i 

omlopp och det är inte teologiskt givet att det ska vara så som kyrkohandboken föreslår.   - 

Ordning för dödfött barn eller spädbarn i nuvarande form onödig. Allt finns i ordinarie 

begravning och till skillnad från ”nöddop” så är det inte så akut att ordningen inte kan 

förberedas av prästen. Ev. kan ett förslag på ordning ges utan att det skrivs ut i sin helhet.  - 

Vi saknar i anvisningarna en utvidgning av att särskild pastoral hänsyn kan behöva tas vid 

kyrkliga handlingar. Det kan exempelvis gälla vid funktionsnedsättningar då språk behöver 

förenklas. Det enda som står vid dop är att doptalet kan uteslutas, och att särskild omsorg tas 

vid begravning av dödfödda barn.   - Prefation vid konfirmationsmässa använder vi aldrig och 

vill inte ha. Är inte fast moment vid vigselmässa eller begravningsmässa.    ANVISNINGAR   

Många anvisningar som är infogade i ordningarna (alltså inte de som står före respektive 

ordning) är långa och onödiga då de innehåller förslag och upplysningar som kan uteslutas 

eller ges i ett förord Kortare anvisningar (och bredare textrader?) behövs för att göra khb mer 

användbar rent layoutmässigt så att prästen slipper att konstant bläddra. Två exempel: 

Allmänna gudstjänstens inledning och tackbönen i dopgudstjänsten (räcker att det står p/l).   

Några direkta oklarheter och fel:  - I anvisningarna för sjukkommunion (s 129) står ”det 

välsignade brödet”, till skillnad från i khf12 där det bara stod ”bröd”. De nya anvisningarna 

kan tolkas som att det är möjligt att ha med sig bröd som sedan tidigare är konsekrerat.   - I 

anvisningen vid textutläggning s 129 står det ”tillämpning av bibelordet”. Ingen annanstans 

används ”tillämpning” om predikan/textutläggning/förkunnelse  - S 130 Rubriken 

Förlåtelseord ska vara kursiv  - S 79 förbönen för konfirmanderna är inte med, men finns på s 

70.   
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117: Osby pastorat (registrerat: 2016-05-13 13:48:42) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans Eriksson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

42. A-musiken: *Notering/läsbarhet: OK, bra när man slipper bladvändningar. Bra med 

skaftlöst på    prefationerna. *Melodi/harmonik/rytm: OK. *Ackordsanalys: Mycket 

användbart. *Relation musik/text: Bra och naturlig textunderläggning på prefationerna i de 

nya    texterna.  B-musiken:  *Notering/läsbarhet: OK, möjligtvis bättre att få prefationerna 

utskrivna i en följd;    Inledning alt 1- fortsättning- avslutning alt 1, Inledning 2-fortsättning-

avslutning alt 2. *Melodi/harmonik/rytm: Helig 1:B1 = bra med den justerade melodin på rad 

1.   Lovprisningen 1:B1 = mycket bättre än den tidigare *Ackordsanalys: Mycket användbart. 

*Relation musik/text: Helt ok.  C-musiken: *Notering/läsbarhet: OK, behövs en 

anvisningstext till Kristusrop 4 om möjligheterna    att sjunga på olika sätt. Tex. 3-faldigt.    

Hade varit bra att fått varje prefation på ett uppslag.      *Melodi/harmonik/rytm: OK 

*Ackordsanalys: Mycket användbart. *Relation musik/text:  OK  D-musiken: 

*Notering/läsbarhet: OK. Behövs förspelet på Kristusrop 6?                   

*Melodi/harmonik/rytm:  OK *Ackordsanalys: Mycket användbart. *Relation musik/text: OK   

E-musiken: *Notering/läsbarhet: OK *Melodi/harmonik/rytm: På Lovsägelsen E1 o E2, rad 3: 

”Vi tackar dig vår Herre” är    bättre än det nya ”Vi tackar dig vår Gud”. Både melodiskt 

textmässigt. *Ackordsanalys: Mycket användbart. *Relation musik/text: OK  Övriga sjungna 

moment: *Notering/läsbarhet: Helt OK. Bra att det inte är komp till Hälsning och 
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Inledande/av-   slutande ord.   Bra att Hallelujaropen och Församlingssvaren kan sjungas med 

körstämmor. *Melodi/harmonik/rytm: OK  *Ackordsanalys: Mycket användbart. *Relation 

musik/text: OK  De kyrkliga handlingarna: *Notering/läsbarhet: OK *Melodi/harmonik/rytm: 

OK *Ackordsanalys: Mycket användbart. *Relation musik/text: OK  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, främst handlar det om kyrkliga handlingar 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 
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78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  
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99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 



2607 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi har haft en ganska öppen process där många har beretts möjlighet att komma med sina 

synpunkter på kyrkohandboksförslaget. Vi har låtit våra församlingsråd vara med vara med 

och ge sina synpunkter, Kyrkorådet har sedan gett uppdraget till kyrkoherde Hans Eriksson att 

tillsammans med övriga präster komministrarna Tobias Månsson och Mirjam Lövsund samt 

våra kyrkomusiker organisterna Bengt Almfjord och Bernt-Ove Kroon och kantor Elisabet 

Bertilsson sammanställa remissen och skicka in den. När det gäller bikten har vi tagit in 

synpunkter från komminister emeritus Staffan Ljungman som är den präst som bor i pastoratet 

som har mest erfarenhet av bikt.  Handboksförslaget har sina förtjänster men också sina 

brister. Brister som i vissa fall är av så allvarlig art att de måste åtgärdas. Det är viktigt att 

handboken håller en så hög teologisk kvalitet att den har en bärighet i sig själv så att den kan 

bära en gudstjänst även om t ex prästen blir akut sjuk och en kyrkvärd får leda gudstjänsten 

som en lekmannaledd gudstjänst. En sak som oroar oss är den inre sekularisering av som vissa 

delar i handboksförslaget driver på. Några exempel på saker som har en sekulariserande effekt 

på handboken är att t ex använda "Gud" istället för "Herre", eller "brustenhet" istället för 

"synd".  I ett samhälle som blir alltmer multikulturellt och multireligiöst så är av högsta vikt 

att vi i Svenska Kyrkan har en tydlighet i vad som är kyrkans tro och lära. Det är endast i 

tydligheten som kyrkan får en plattform att stå på som gör att vi kan möta bekännare av annan 
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tro och religion. En kyrka som inte vågar stå upp för sin egen bekännelse utan istället svävar 

på målet vilket handboksförslaget gör i vissa formuleringar har tappat fokus. Det är därför att 

högsta vikt att de formuleringar som finns med i handboken står i samklang med de tre 

huvudsymbola: Den apostoliska trosbekännelsen, Den nicaenska trosbekännelsen och Den 

athanasianska trosbekännelsen. Dessa tre har ju en viktig betydelse för de olika ekumeniska 

överenskommelser som svenska kyrkan gjort. Vi tänker då på t ex Borgåöverenskommelsen, 

Faith and Order. Kyrkohandboken får ju inte på något sätt uttrycka något annat än vad som 

svenska kyrkan kommit överens om i dessa överenskommelser. Dessutom måste det som står 

i kyrkohandboken vara i överensstämmelse med hela Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter.  

Handboken är ju den viktigaste bok som Svenska Kyrkan har vad gäller hur gudstjänstlivet 

ska gestaltas, utvecklas och förvaltas. Därför är det också väldigt viktigt att den kommande 

Kyrkohandboken inte raserar det kyrkliga livet utan bygger upp.  I förslaget till nya 

kyrkohandboken finns det förslag som gör att vi kan fira gudstjänst/högmässa på ett sådant 

sätt vi skulle vilja göra utifrån den teologiska substans som de olika liturgiska texterna. Men 

det är lika möjligt att fira en fullständigt teologiskt urvattnad gudstjänst/högmässa utifrån 

förslaget. Det är där allvaret ligger. För de teologiskt urvattnade förslagen på texter och böner 

har en så undermålig kvalitet att de inte kan bära en Gudstjänst/Högmässa.  Till detta kan 

läggas att vi ser det som ett viktigt perspektiv att vi i handbokens texter finner en närvarande 

och inkarnerad Gudsbild. Att använda formuleringar som skapar distans mellan Gud och 

människa är därför olyckligt. T ex kan formuleringen ”i himmelen” fungera som en fjärmande 

formulering. Om sådana formuleringar måste finnas med i kyrkohandboken behöver de vara 

fakultativa så att det går att välja bort dem i de församlingar där man vill arbeta medvetet med 

att ha en bild av Gud som en närvarande och människonära Gud. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Förslagets placering av dop i ”Den allmänna gudstjänsten” känns främmande för oss. Vi har 

under snart ett års tid valt att lägga dopet efter Lovsången men innan Dagens bön. På så sätt 

har vi fått dopet som en naturlig del i högmässan. Barnen som ska gå till söndagsskolan 

kunnat vara med på dopet eftersom de brukar gå till söndagsskolan innan dagens bön. Det har 

dessutom med denna ordning varit lättare att motivera familjer att ha sitt dop i söndagens 

högmässa då det är lättare att ha syskon till dopbarnen med sig till en längre gudstjänst än en 

dopgudstjänst. Att lägga dopet innan Högmässan signalerar att dopet är en självständig 

gudstjänst innan högmässan och att det är okej att gå när högmässan börjar. Vi tycker därför 

att det är av stor vikt den alternativa placering som vi här framför också finns med i den 

kommande kyrkohandboken. Främst på grund av att det finns tungt vägande barn-och 

familjeperspektiv för den ordningen.  Välsignelsen Välsignelsens andra alternativ borde 

strykas helt. Välsignar är problematisk att använda med avseende på tempus, trots att det är 

översättningen i Bibel 2000. Alternativ 2 förmedlar inte detsamma som den ursprungliga 

hebreiska Aronitiska välsignelsen, som grundar sig på 4 Mos 6:22-27. Gud säger att om vi 

välsignar så, kommer han också att välsigna oss.   I den hebreiska texten framställs dåtid, 

nutid och framtid i samma ord.  I svenskan saknas ett motsvarande ord som täcker denna 

betydelse. 1917 års översättning; välsigne respektive alternativ 1 överensstämmer ändå bäst 

med den hebreiska grundtextens betydelse. Den är en bön och en önskan som förkunnar vad 
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Gud vill/tänker göra.   På grund av utrymmesbrist i formuläret skickar jag övriga 

kommentarer med mejl och anger i mejlet att det kommer från Osby Pastorat 
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118: Sandhults pastorat (registrerat: 2016-05-13 14:39:57) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

magnus eriksson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 

 



2619 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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? 

Varken låg eller hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

1) Vi vill se välsignelsen i optativ inte i presens!  2) Vi vill ha med Fader Vår av pastorala själ 

.  3) Musikaliskt ser vi A-serien som en grund och att de andra serierna kan vara komplement    

som kan användas som en plocklåda.  4)Att förändra i de gamla texterna är dåligt. Språkligt 

blir de banala och samtidigt svårare att vara delaktiga i. Det gamla texterna skulle varit kvar 

oförändrade   och nya böner etc kunde tillags istället.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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119: Vinberg-Ljungby församling (registrerat: 2016-05-13 14:41:54) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Jörgen Pettersson 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 Det är bra, ja rent av nödvändigt, att den ”gamla” serien är kvar. Vi har inte saknat 

något från 86:ans handbok. Vad gäller debatten om hur gregorianik skall tolkas så tror vi 

knappast detta är relevant för 99,8% av Sveriges gudstjänstbesökare om det är en parallell för 

mycket… Vi använder den numera i våra Högmässor.  Serie B Använde vi under första 

prövotiden. Den består av vacker musik, men var allt för svår för församlingen att greppa och 

sjunga med i så vi har slopat den nu.  Serie C Har vi inte själva använt. Men jag som musiker 

har stött på den på andra platser och känner då att den har trevlig musik som i dom lägena har 

fungerat bra som Gudstjänstmusik.  Serie D Fastnade vi för direkt och använder nu i 

Gudstjänst och Kvällsmässa. Ungdomar och barn älskar Gloria och både den och Helig har vi 

gjort med Gospelkören med lite enkla stämmor till, fungerar finfint. De äldre i församlingen 

har aldrig uttalat att det är ”dåligt” däremot sa dom i början att det var ”svårt”, sedan gick det 

över i ett ”nu har vi vant oss” och numera säger dom ”dom är fina dom låtarna”.  Serie E 

Känns lite som att ”vi tillåter fortkörning för folk kör ändå för fort”. En eftergift för alla 

församlingar som tidigare busade till det och använde t ex Per Harlings musik. Vi tillhörde de 

busiga på våra Kvällsmässor, men tycker nu att Serie D är bättre lämpad.  Sammanfattning: 

Serie A är bra och vi använder den Serie B är fin men för svår för oss Serie C verkar bra men 
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vi använder den inte Serie D är lysande och vi använder den Serie E är överflödig och känns 

passé  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 
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78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  
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99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Angående dopgudstjänsten så saknar jag namnfrågan i anslutning till evangeliet om Jesus och 

barnen, så som det är i 86 års handbok.   O Guds lamm serie 5:D2 är andemeningen och 

musiken bra, men assonanserna är inte bra.  Vin och dig blir helt konstigt, ifall man inte 

uttalar det dig som det stavas, vilket bör undvikas. Det bör uttalas dej, men stämmer då inte 

med vin.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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120: Göteborgs Carl Johans pastorat (registrerat: 2016-05-13 

14:58:18) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

hans damerau 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

KYRKOHANDBOKSFÖRSLAGET 2016 Remissvar fråga nr 42 GUDSTJÄNSTMUSIK A 

Kristusrop 1: A1                     Ackompanjemanget väl tunt, tätare ackordbyte och                                        

andra ackord blir effektivare  Kristusrop 2: A 2 ej gitarrvänlig tonart, fylligare ackord till 

församl. Kristusrop 3: A3, A4, A5, A6  fint m anpassningen av ”Helige herre Gud”  Inget att 

invända, frihet att ”förtjocka” ack-satserna Lovsången 1:A1 för församlingsbruk bra att den 

går i C-dur, för fall   där kör medverkar bättre i D-dur(behov 2 versioner) Lovsången 1:A2 

direkt från g:la mässboken, fungerar bra Lovsången 1:A3 roligt att denna form fick komma 

tillbaka,   stödsatsen för försångaren kanske kunde ha gjorts  tunnare som en kontrast till hela 

församlingen,   sjunges med fördel ett tonsteg högre och där så är   möjligt oackompanjerad 

Lovsången 2:A3,A4 Zulu-Laudamus, används nära nog aldrig av oss Lovsången 3+Laud.A5 

bra och mycket användbar Lovsången 4+Laud.A6 bra notation, bra arv efter sönd-gtj 

Lovsången 4+Laud.A7 ännu mer användbar och fantasifull än den förra A6 bra alt. för kör 

med församling Lovsången 5+Laud.A8 Lite större spridning i komp-satsen, fler genom-  

gångstoner i basgångarna, mer rörelse för att få   mer ”gung” i satsen Ytterligare idébank på 

lämpliga trinitatiska lovsånger kunde kanske föreslås som t.ex 337, 10, 339, 10, 641:7 (om 

plats finns för gärna in dem i mässboken)  Lovsägelsen   Feltryck under huvudrubriken sid. 47 

/ska inte stå: Advent Bra med dubbla alternativ sid 47, föredrar harmoniseringen enligt HB 86 
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Bra med skaftlösa noteringen, gör sången mer reciterande, ej stötig Saknar inte prefation 

enligt ferialis, skönt att den är borta Prefation för Mariadagar känns kanske lite överkurs Helig 

Helig 1: A1 Julen helt intakt med HB 86, helt ok Helig 1: A2 alt. tonart f-moll Helig 1: A3 

helt ok Helig 1: A4 helt ok O Guds Lamm O Guds Lamm 1: A1 helt ok O Guds Lamm 1: A2 

alt. tonart f-moll O Guds Lamm 1: A3 helt ok O Guds Lamm 1: A4 helt ok Lovprisning Alla 

satser i A-serien överförda från HB 86, helt ok    GUDSTJÄNSTMUSIK B Kristusrop 3: B1 

tycker vi mycket om, församlingssatsen kunde ha en  mera konsekvent genomförd 4-stämmig 

sats Lovsången 6: B1 hur tänker man med ackomp-satsen? Den är   varken helt orgel- eller 

pianoanpassad,   spelas många gånger med annat komp.  Bra att den går att sjunga alternatim 

på olika sätt  Tonarten väl vald Lovsägelsen serie B välgjord komp-sats, 2 alternativ bra, 

feltryck s.107  Stryk ordet ”Advent”  Känns mastigt med 72 sidor prefation,   lite ohanterligt, 

kan man inte bestämma sig för ett   inledningsalternativ och ett avslutningsalternativ Helig 1: 

B1 bra justering av melodin takt 3  Bra för koralflödet om ackompanjemanget också   mer 

medvetet strök under ”alla-breve”-känslan O Guds Lamm 2: B1 jfr Kristusrop ovan, mycket 

bra melodi annars Lovprisning 1: B1 på tok för svår för en ordinär församling, liturgen   

måste vara duktig för att klara sin del  Amen (också väl svår)  Å andra sidan har kanske 

slitstyrka    GUDSTJÄNSTMUSIK C Kristusrop 4: C1 spelas med förstånd när det gäller de 

upprepade   tonerna,  bör påpekas att satsen gärna kan sjungas  a cappella med en fyrstämmig 

blandad kör som stöd  och flera gånger än en  roligt att det ges möjlighet att sjunga på 

grekiska Kristusrop 5: C2 känns lite väl enkel och trivial (”tråkig”) Lovsången 7: C1 fungerar 

mycket bra, recitationen bra noterad Lovsägelsen serie C Synd att man inte kunde enas om ett 

förslag till   inledande ”Sursum corda”  Pricknoteringen av prefationen bra för sättet att   

sjunga den på, men ovant för den vanlige liturgen  Även här osäker på om det verkligen 

behövs två   versioner av inledning och avslutning av prefation Helig 2: C1 fungerar mkt bra 

O Guds Lamm 3: C1 enkel, effektiv, komp-satsen är kanske något   överlastad Lovprisning 2: 

C1 fungerar mkt bra, bra att den är släkt med Heli 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 
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51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 



2669 

 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Länkar till engelska officiella bibelutgåvor. För kyrkliga handlingar på engelska, franska och 

tyska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 
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65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Enkäten vag. Alternativen svårbedömbara när nästa alternativ är "eller något annat". Förbönen 

bör utformas lokalt och litanian behållas under fastan. Saknas kyrkoårsbundna nattvardsböner.  

För mycket paranteser i dopgudstjänsten. Pedagogisk röra med snedstreck i böner beroende på 

vem som leder tackbönen.   Komplettering fråga 42:GUDSTJÄNSTMUSIK D Kristusrop 6: 

D1 Församlingssvaret väl noterat  Försångarpartierna, kanske bara melodi + analys 

Lovsången 8: D1 Satsen hade blivit naturligare framförd om man   bara haft melodi + analys, 

rytmiken står den   utförande ackompanjatören för Lovsägelsen serie D inledningen är ok  

Själva prefationen känns oorganisk i sin musikaliska   och textliga struktur, sättet att notera 

recitativiskt  och ibland med notvärden framkallar ett mekaniskt   sångsätt hos de ovana, och 

ackompanjatören har  fullt sjå att hänga på Helig 3: D1 För att få ett naturligt flyt i sången, 

bara melodi +  analys, rytmiseringen står ackompanjatören för O Guds Lamm 4: D1 och 5:D2  

återigen bara melodi och analys räcker  Den tryckta komp-satsen låser onödigtvis  Sångerna 

känns väl enkla, på gränsen till banala Lovprisning 3: D1 välkomponerad med pedagogiskt 

tänk från ”Helig”       GUDSTJÄNSTMUSIK E Kristusrop 7: E1 Pedagogiskt för en ovan 

församling, tunn komp-sats  för den sjungande försångaren Lovsången 9: E1 känns mastigt 

med denna ”Carl Anton”-sång i tre  Versar, ett tydligare en i takten-ackompanjemang  skulle 

underlätta sången något,  får ändå inte spelas  för fort, enklare pianosats till efterlyses 

Lovsägelsen E 1 skulle egentligen noteras som i det ursprungliga   vismässehäftet av Harling 

själv, melodi+analys för   att ge en naturligare sång, klangmässigt är c-moll   att föredra, men 

gitarrmässigt h-moll, originalet  är för högt Helig 4: E1 se ovan Lovsägelsen E 1 O Guds 

Lamm 6: E1 jfr Kristusrop 7: E1 ovan, här är emellertid komp-  satsen bättre, annars bra 

koppling Kyrie-Agnus Dei Lovprisningen 4: E1 glad och hurtfrisk, inte helt lättfångad i sina 

språng         ÖVRIGA SJUNGNA MOMENT I HANDBOKSFÖRSLAGET Inledningsord 

(Helig) 1-4      bra urval ur Handbok 86, vi har också ibland använt   alternativ 5 i handboken 

86! Julottans inledning använder vi årligen, roligt att den finns kvar Dagens bön Hälsning bra 

med två pricknoterade alternativ Sjunga delar vid textläsningar   använder vi inte Hallelujarop 

1 etablerat, fanns redan i psalmboken 86 (E-dur ?) Hallelujarop 2 klingar bättre i version 

Psalmer i 2000-talet E-dur Hallelujarop 3 märkligt noterad i näst sista takten, varför inte 6/8-  

takt genomgående, så blir det naturligt att om man  så vill sjunga sången flera gånger utan 

onaturligt   stopp i sista takten Hallelujarop 4 för hög för församlingen, c-moll bättre Flera 

alternativ kunde anges, t.ex. Halleluja-delen ur Sv. ps. 154 och Halleluja 9 ur Sånger från 

Taizé Wessman 8613 Borde klart anges att man gärna sjunger sången flera gånger  Kyrkans 

förbön Församlingssvar 1 hade varit välgörande med en fyrstämmig sats  Klingar också 

vackert i g-moll  Församlingssvar 2 för lång, växelsång överflödig som f-svar 

Församlingssvar 3 fungerar mycket bra Andra sånger kunde exemplifieras, sv. ps. 681 är 

redan ganska etablerad i formen ”Herre hör vår bön” Kyrkans förbön 8 Litanian  Uppskattas 

mycket av vår församling  För liturgens del vore det skonsamt om man   komponerade 
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alternativa melodislingor sid. 275 ff  I handboksförslaget 2016 – del 1 Musikvolym   Kyrkans 

förbön 9 Välgörande alternativ till faste-litanian, fördel att   den kan följas i sin helhet av 

församlingen i   psalmboken. Används faktiskt då och då i vår kyrka Nattvardsbön f-svar 

brukar vi inte sjunga DE KYRKLIGA HANDLINGARNA Ifrågasätter om det 

överhuvudtaget finns behov av sjungen förbön vid dop Förbönen vid vigsel tror vi kanske har 

någon liten framtid, men kräver en allert liturg som inte räds ackord med kryddning , språket i 

de nykomponerade sjungna förbönerna ä 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Komplettering fråga 42: DE KYRKLIGA HANDLINGARNA Ifrågasätter om det 

överhuvudtaget finns behov av sjungen förbön vid dop Förbönen vid vigsel tror vi kanske har 

någon liten framtid, men kräver en allert liturg som inte räds ackord med kryddning , språket i 

de nykomponerade sjungna förbönerna är välgörande friskt Förbön Vigsel 2 många liturger 

mår väl av en transponering t F-dur Förbön Begravning 1 jfr förbön vid vigsel 1 ovan  Förbön 

Begravning 2 denna musikaliska form av förbön v begravning har  fortfarande sin plats, 

varsam språklig revision  ackompanjemanget håller fortfarande Prefationer vid vigsel och 

begravning kommer nära nog aldrig till användning Skulle kunna bifogas i en särskild bilaga, 

liksom de sjungna förbönerna med engelsk text   Andra moment med utvecklingspotential 

kunde vara: Sjungen ”Välsignelse”, jfr Hovlands Diakonimässa, Kennemarks folkmusikmässa 

Sjunget ”Herrens bön”, jfr rysk-ortodox Kidrov, Hovlands Diakonimässa Andra uttryckssätt: 

Psaltarpsalmer på gammalt vis eller i alternatim-satser av modernt slag Hur tänker man sig 

förvaltandet av det som förut kallades ”introitus-sång”? Finns det något intresse av att 

nyöversätta de gamla introitus-sångerna efter nya bibelöversättningen?     
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121: Karlskrona-Aspö pastorat (registrerat: 2016-05-13 15:08:06) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pamela Garpefors 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

Handboksarbetet måste välkomna nykomponerad mässmusik och låta den mogna för att den 

ska kunna bli bestående. Musiken i serie A har prövats av tiden och där har visat sig vilken 

musik som är slittålig. Likaså har delar av Harlings serie visat detta, i flera decennier. Den 

övriga musiken känns ofta konstruerad, hoptråcklad eller som ett hastverk. Det finns 

guldkorn, men de är för få för att kunna motivera allt annat än en grundlig genomlysning. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. 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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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. 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 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Kyrkohandboksarbetet: Ett sådant viktigt arbete ska inte hastas igenom, varken i arbete eller 

remissförfarande. Experter måste få vara med från början, inte bli inkallade när det börjar 

komma kritik. Man måste ta hänsyn till den kritik som inkommer. Musik som ska hålla länge 

måste ’värkas fram’, det kan inte komma på beställning. Man ska inte fördumma 

gudstjänstfirarna, oavsett om de är nytillkomna eller om de är vana: Mysteriet ligger inte i att 

saker är glasklara och inte ger motstånd. Tvärtom behöver tex stor litteratur ofta lite 

ansträngning för att kunna förstås: om det förstås redan vid första ögonkastet, ger det inget 

motstånd, och leder heller inte till önskan om fördjupning. Väcker ingen nyfikenhet.  Att fira 

huvudgudstjänst ska inte vara en vardagsaktivitet: om det är samma språk och samma musik 

som man möter när man sitter hemma i TV-soffan, finns ingen anledning att ta sig till kyrkan. 

Gudstjänsterna måste innehålla något Mera.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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122: Simrishamns pastorat (registrerat: 2016-05-13 15:41:54) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gertie Ågren 

 

Befattning 

Kyrkorådets ordförande 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 



2702 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 



2711 

 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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123: Holmsunds församling (registrerat: 2016-05-13 15:50:50) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Björn Kling 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Bra  

 

42. 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 Kristusrop 2:A2 s. 16 Den förändrade rytmen vid mod, tro, hopp erbjuder 

nya problem jämfört med den gamla rytmiseringen. Halvnoten upplevs som en inbromsning 

av ropet. Speciellt det tredje ropet med ”hopp” blir ganska hopplöst att få till. Möjlig 

förändring vore att halvnoten förkortas till fjärdedel, och fjärdedelen ”och” blir åttondel.  

Lovsägelsens inledning 1:A1 s 47 Varför inte låta ackompanjemanget spela församlingssvaret 

enstämmigt unisont med oktaven under.  Gudstjänstmusik B Lovsången 6 Gloria B1 s.103 

Vid övergången till Laudamus B1 kunde man stryka förhållningen C-B. Den förstärker bara 

den obetonade stavelsen i ”älskar”. Notationen kan också göras mer organisk så att en 

rytmiskt smidigare övergång till Laudamus underlättas.  Gudstjänstmusik C Helig 2 :C1 s.218 

4:e taktens B i pedalstämman kan strykas. Församlingen ska ändå andas där. Andra radens 

sista takts sus4 kommer från ingenstans. Låt i stället en valsbas- uppgång som i takt 3 leda 

satsen vidare.    Gudstjänstmusik D Kristusrop 6:D1 s.222 Melodin i 3:e och 4:e takten från 

slutet liksom de två sista takterna känns abrupt sentimentala i ett för övrigt fint Kyrie 

Lovsången 8: Laudamus D1 s.224 ser inte notationsmässigt användbar ut. Om man tänker sig 

gitarr/piano-komp räcker ju melodi och ackordsanalys, men som orgelackompanjemang är det 

här noterade inte spelarvänligt. Låt orgeln fortsätta i samma stil som i Gloria.  Helig 3: D1 

s.234 Samma notationsfundering som i Lovsången. Vi ser ingen anledning att föra alla 
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kompstämmor till vänsterhanden. Organisten måste förutsättas vid behov kunna spela satsen 

med c.f. på en separat manual.  O Guds Lamm 5: D2 s.238 Samma synpunkt på kompsatsen 

som föregående.    Lovprisning 3: D1 s 240 3-takten i mitten känns obefogad. Punktera 

halvnoten på ”Gud” och låt den bindas över till nästa takt. Vi noterar med tacksamhet att 

satsen denna gång känns inbjudande!    Gudstjänstmusik E Kristusrop 7:E1 s.242 Andra 

systemet och fjärde systemets 2:a takt skulle vinna på att ackordväxlingarna reducerades. Den 

meditativa stämningen i detta Kyrie känns lite stressad av harmoniväxlingarna.  Lovsången 9: 

Laudamus E1 En känslomässig kluvenhet infinner sig inför detta Laudamus. Den är rolig att 

spela, på samma sätt som ”De kommer från öst och väst” är det, men i församlingens 

huvudgudstjänst känns denna  ”bondvals” malplacerad, vilket både gudstjänsten och den i sig 

fina lovsången blir lidande av. Som avslutning på sommarandakten utomhus fungerar den 

utmärkt, men i högmässan 20 år framöver??   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 
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47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 
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54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska, tyska, spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 
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60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 
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67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 
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96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. 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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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Språkbehandlingen är inte alltid bra i t.ex. Inledningsorden i Högmässan. Ibland blir det 

närmast tyska med verben i slutet. Kanske ska man förstå det som poetiskt, men det är dålig 

poesi (Inledningsord 7, 8, 10). Bättre med ett rakt språk. Ibland verkar det poetiska nyspråket 

som något dunkelt sagt och därför dunkelt tänkt; vad betyder det att Gud är öppen 

(Inledningsord 6)? Varför försvann det gamla mustiga språket (Herren är i sitt heliga tempel)?  

Upprättelse kan betyda både att bli upprest från att vara så bedrövad att man inte ens orkar stå 
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upp, och det också betyda att man blivit förorättad och kräver upprättelse genom en duell eller 

en ursäkt. Av denna anledning passar inte det ordet i en syndabekännelse.  Ordet Kristusrop är 

svårt att förstå.  Vi välkomnar Hallelujaropet i högmässan. Vi tycker att det finns stora 

möjligheter att fira en högmässa med rik liturgi.  Vi välkomnar att dopet har gjorts om från 

förslaget 2012. Dopgudstjänsten är den stora pärlan i HB86 och det är bra att den nu blivit 

endast lätt reviderad.  Vi efterlyser dock en variant av Befrielsebönen. Den bönen borde heta 

Välsignelsebön, eftersom den kommer i direkt anslutning till Evangeliet om Jesus och Barnen 

och att som Jesus gjorde med barnen då, så ska också vi göra med detta barn nu: välsigna. Inte 

befria.  Och den första bönen kunde formuleras: Gud, du som ensam räddar från allt ont, 

beskydda NN från mörkrets makt. Vi bestrider inte att Gud befriar från mörkrets makt, det är 

sant i alla stycken, men här leder det tankarna fel: det är lätt att tänka att barnet innan bönen är 

helt i mörkrets makt och att barnet efter bönen ska vara helt befriad från mörkrets makt, vilket 

knappast är vad vill säga med orden. Innebörden i det vi ber om borde vara: Gode Gud, låt det 

gå bra för detta barn, både här i tiden och i evigheten. Det är inte i denna bön barnet blir döpt, 

dopet kommer strax därpå. Då får barnet dopet: syndernas förlåtelse, räddning från döden och 

djävulen och evig salighet (om man vill använda lilla katekesens ord), men för detta behövs 

ingen befrielsebön, det sker i dopet i alla fall. Här borde vi be en Välsignelsebön.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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124: Sigtuna församling (registrerat: 2016-05-13 15:55:40) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Professor Per Hansson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Avstår  

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 



2749 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska dålig 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Dålig 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

I samrådet mellan kyrkoherde, kyrkor musiker och kyrkvärdar har följande framkommit:  

Gudstjänstmusik A är något bättre än i tidigare förslag, men är inte färdigt att antas utan 

ytterligare bearbetning.  Vi gläds dock åt att det mesta ur HB 1986 lever kvar. När det gäller 

de ”nya” serierna B – E är vi tveksamma till om de behöver höra hemma i en officiell 

kyrkohandbok. De existerar och används redan här och där. Somligt har varit i svang länge. 

Kvalitén är blandad. Hållbarheten kan ifrågasättas.   Vi ifrågasätter således övriga serier av 

musikaliska skäl och församlingen ansluter sig i stort till Kungliga musikaliska akademins 

synpunkter på gudstjänstmusiken. Dessa synpunkter måste tas på stort allvar i den 

genomgripande bearbetning av gudstjänstmusiken, som fortfarande behövs.  Därvid vill vi 

framhålla att eventuella alternativa serier bör få en kyrkoårsvariation så att inte församlingen 

sjunger samma melodier året om. Om  serier B-E får ”handboksstatus” finns kanske risken att 

fortsatt nyskapande hämmas.  Då är det bättre att lämna fältet fritt och låta flera blommor 

blomma och nya komma till.  Vi menar vidare att eventuella ytterligare serier bör utformas 

även med tanke på präster som har svårigheter i den liturgiska sången. Det bör finnas 

alternativ så att även mindre sångbegåvade präster kan sjunga de liturgiska partierna.     
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43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 



2759 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 



2760 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 
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88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Dåligt 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

99. 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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100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. 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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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Sigtuna församlings kyrkoråd har delegerat åt tf kyrkoherden professor Per Hansson att avge 

remissvaret. Detta har föregåtts av ingående överläggningar i prästkollegiet, 

kyrkomusikerkollegiet samt hörande av kyrkvärdarna, de sistnämnda vid två sammankomster. 

Teol. Dr. Anders Björnberg biträtt vid utformandet av yttrandet.  Dessa synpunkter ryms inte 

inom det kort utrymme som ges i formuläret   Vi beklagar remissunderlagets utformning, där 

det inte ges tillfälle till fritextkommentarer under varje delfråga. Frågorna och 

svarsalternativen är dessutom så formulerade, att det inte finns någon möjlighet att avge ett 

direkt negativt svar. ”I låg grad” är det närmaste ett rent ”nej” man kan komma som kritik. I 

vissa delar menar vi att alternativen är oacceptabla och inte bör finnas med i en kommande 

kyrkohandbok. Detta kan inte uttryckas i remissen, vilket är otillfredsställande. Vi har därför 

avstått från att svara på ett stort antal frågor.  Remissfrågorna domineras alltför mycket av 

lokala perspektiv. Kyrkohandboken ska först och främst uttrycka det som är gemensamt för 

hela Svenska kyrkan.   Som övergripande allmän synpunkt vill vi framhålla att vi i allt 

väsentligt delar den kritik av musik och språk som framförts av Kungliga Musikaliska 

Akademin samt Svenska Akademin.  Våra synpunkter av teologisk, språklig och musikalisk 

art måste tas på största allvar i en eventuell kommande slutredigering.  Dessa synpunkter ryms 

inte inom det kort utrymme som ges i formuläret. Vi ifrågasätter begränsningen i utrymme för 

kommentarer. Synpunkterna insändes separat.   
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106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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125: Malmö pastorat (registrerat: 2016-05-13 16:38:41) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Agneta Hyllstam 

 

Befattning 

kaplan/biträdande kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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. 

SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR KYRKOMUSIKERNA Enkätens utformning  Vi har valt 

att ge generella kommentarer till handboksförslaget, då vi anser att enkäten är missvisande 

med frågeställningar som är avsiktligt vinklade. Därmed kan inte enkäten ge en rättvisande 

bild av kyrkohandboksförslaget, utan verkar snarare vara ett sätt för 

kyrkohandbokskommittén att driva igenom förslaget och undvika fortsatt kritik. Sättet att 

fråga om man kommer att använda musiken säger ingenting om hur väl det fungerar i 

församlingssammanhang eller om andra alternativ hade varit bättre ur olika synvinklar. I 

enkäten frågas överallt om musiken kommer att användas, och givetvis kan all musik 

användas, men en musikers huvuduppgift är att utifrån sin specifika kompetens välja den mest 

lämpliga ur aspekter som funktion, situation, kvalité, tradition, textanpassning, hantverk, 

akustik och instrumentarium.  Detta är faktorer som inte har beaktats.  Arbetssätt  Önskvärt 

hade varit att arbetet föregåtts av en genomgripande diskussion kring en kommande handboks 

innehåll. I stort är vi skeptiska till förslaget då det brister på avgörande punkter, alltifrån 

genomförande och innehåll till inblandades kompetens och lyhördhet. Vi ifrågasätter bristen 

på transparens, där projektledningen inte verkat vara intresserade av en dialog med experter 

på området vilket är mycket anmärkningsvärt. De inblandade verkar ha bortprioriterat och 

missförstått musikens funktion i en alltför hastig process där erkänd sakkunskap på betydande 
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områden undvikits.  Seriernas innehåll  Serie A baseras nästan helt på HB 86 och där har 

många av de nu ganska omoderna satser som knappt används kommit med, medan andra ofta 

använda kasserats. Man får intrycket av att man här agerat med vänsterhanden för att hålla 

”besvärliga” kyrkomusiker lugna i tron att dessa bara är konservativa och nöjer sig med den 

handboksmusik de är vana vid.  Sveriges kyrkomusiker skulle nog behöva inspireras av ny 

god musik ur olika traditioner, som andra lutherska samfund, anglikanska kyrkan eller 

katolska kyrkans nya psalmbok Cecilia från 2013, för att inte tala om nykomponerad 

kyrkomusik som framtagits i öppen konkurrens och bedömts efter estetiska och funktionella 

kriterier.  Kyrie har fått ny benämning Kristusrop och då följer naturligt frågan om det är 

Kristus som ropar eller någon annan? Detta framstår som ett tendentiöst sätt att undvika ordet 

Herre. Den grekiska benämningen Kyrie är etablerat över hela kristenheten och benämns så i 

de skrivna mässor som alla körer kommer i kontakt med ideligen.  Begreppet introitus är 

borttaget och därmed försvinner ytterligare en urgammal kyrkomusikalisk igenkänningsfaktor 

gemensam med andra kyrkotraditioner.  Delar av serie B-E är för komplicerad för 

lekmän/icke professionella. De många nya prefationerna är ett bra exempel på detta, då de är 

för svåra och i många fall kräver skolad sångutbildning för att utföras. Textens fokus och 

innehåll kommer i skymundan då melodierna är för avancerade för att sjungas av amatörer.  

Serie C – representerar enklare kyrkomusik av huvudsakligen Kevin Mayhew och skulle göra 

sig bättre i en samling med alternativ gudstjänstmusik för intimare sammanhang.   Serie D – 

Karin Runows musik är för närvarande mycket använd i barnkörssammanhang och fungerar 

väl i familjegudstjänster. Samtliga satser är dock arrangerade av andra kompositörer.  Serie E 

- Den här musiken av Per Harling i arrangemang av andra upplevs av många som passé och är 

inte relevant i en officiell handbok utan kan finnas i en samling med möjliga alternativ.  

Genrebredd  Det ska givetvis finnas möjlighet att använda olika typer av musik efter 

önskemål och sammanhang, men en kyrkohandbok ska innehålla förstklassig musik som ska 

hålla länge utan att bli uttjatad. Här ser vi inga motsättningar i olika genrer och inriktningar. 

Däremot måste de alla behandlas med samma varsamhet gällande melodibehandling, 

ackompanjemang och harmonisering. Den ...   forts i bilagd word-dokument 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Ja 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Farsi, Dahri, Arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Remiss Kyrkohandboksförslaget 2016  svar från Malmö pastorat ”Genom Kristi löfte i Ordet 

och sakramenten blir kyrkan till. Därför är den lokala kyrkan, där Ordet förkunnas, människor 

döps och nattvarden firas, också centrum i Svenska kyrkan Malmö /…/ Varje lokal kyrka ska 

utifrån sin kontext, sin historia och tradition och sina förutsättningar vara delar i en rik 

mångfald och olikhet.”    ur Församlings-instruktionen för Svenska kyrkan Malmö  Svenska 

kyrkan Malmö bär genom sitt gudstjänstliv i de lokala kyrkorna en mångfald framsprungen ur 

skilda traditioner och förutsättningar. Denna mångfald är en rikedom även i det gemensamma 

pastoratet och något som befrämjas och uppmuntras vilket också tar sig uttryck i 

församlingsinstruktionens riktning. Som många delar i en helhet kan Svenska kyrkan Malmö 

som en gemensam kyrka ta sig uttryck på skilda sätt i de lokala kyrkornas gudstjänstliv. Det 

är därför med förväntan vi ser fram emot en gemensam kyrkohandbok som kan omfamna 

denna rikedom. I en och samma kyrka får denna mångfald också plats inom det gemensamma 

bekännelsedokument som en kyrkohandbok ska vara. Mångfalden är en rikedom, men när den 

som idag finner texter och ordningar utanför en gemensam kyrkohandbok, så riskeras 

mångfalden i det gemensamma istället upplevas vara separata delar utan relation till varandra.  

I en handbok som vill ge rum för den mångfald i gudstjänstlivet som t.ex. Svenska kyrkan 

Malmö är ett exempel på kan därför inte allt uppskattas eller bejakas av alla. Det ligger i dess 

natur. Naturligtvis bör texter och ordningar vila i förtröstan på Guds löften i Kristi gärning 

och den helige Andens verkan. Det bör också vara ett korrekt och väl fungerande språk och vi 

hoppas att ansvariga tar till sig synpunkter kring risken att språket banaliseras. Det behöver 

också vara ett språk som ger rymd åt det mänskliga livets bredd, höjd och djup i alla dess 

former – det som brukar benämnas som en önskan om ett mer inkluderande språk. 

Gudstjänsten är något som firas, vilket bör innebära ett mer gestaltande än förklarande språk. 

Ett sådant språk avbildar inte endast formuleringar kyrkan bär som en rikedom i sin tradition 

utan formar också den verklighet som ständigt måste erövras på varje plats och i varje tid. 

Samtidigt som en kyrkohandbok ska ge rum för mångfalden behöver den som all gemenskap 

bidra till att utmana delarna att se rikedomen hos andra och se sitt eget behov att formas också 

av det som är det gemensamma Gudstjänstens Ordo är ett väsentligt inslag i förslaget. Detta 

Ordo inom vilket det finns utrymme för variationer och skilda val ger möjligheter att låta 

mångfaldens delar få plats inom samma helhet. Med detta Ordo och en ordentlig 

genomläsning av remissvarens synpunkter hoppas vi kunna välkomna en ny handbok så snart 

som möjligt där Svenska kyrkans rika gudstjänstliv kan få plats, utmanas och utvecklas i all 

sin mångfald i en gemensam helhet. Så fort en ny handbok är beslutad och har trätt i kraft, 

fortsätter vägen mot nästa handbok i en process som är given av sig själv. En kyrka som 

ständigt reformeras och inkarneras, behöver dock tydliga gemensamma nedslag i tiden också i 

form av en gemensam kyrkohandbok. Svenska kyrkan Malmö har valt att i sitt remissansvar 

ge varje lokal kyrka möjlighet att ge uttryck för sina synpunkter på 2016-års förslag på ny 
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kyrkohandbok. På samma sätt som det finns skilda gudstjänsttraditioner finns det också skilda 

uppfattningar. Dessa får komma till uttryck i det remissvar som är Svenska kyrkan Malmö.  I 

ett stort pastorat som Malmö är därför den enkät som gäller för hela Svenska kyrkan Malmö 

ett trubbigt svarsverktyg och svaren som är förankrade i kyrkorådet ger i sin vaghet en bild av 

pastoratets skiftande perspektiv.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Samordningsgruppen för musikerna, vilken är tillsatt av kyrkoherden efter förslag från 

kyrkomusikerkollegiet, har haft i uppdrag att ge sina synpunkter på musiken. Svaret som står i 

”fri text” är förankrat i musikerkollegiet som till största delen står bakom detstår bakom det 

förutom någon reservation. Utifrån det står kyrkoråd och kyrkoherde bakom musikernas svar. 

Musiken är en vital och avgörande del av gudstjänstlivet, och har en nära relation till texternas 

innehåll och bekännelsekaraktär. Det är väsentligt att framhålla vikten av att handbokens 

texter i de sjungna momenten är gemensamma utifrån att texter har en särskild roll i ett 

bekännelsedokument. Samtidigt som också musiken är avgörande för gudstjänstlivets innersta 

väsen i rop och lovsång, kan det finnas anledning att inom handbokens ramar ge rum för 

utformandet av alternativ lokalt anpassad musik och att alternativen B-F ses som alternativ 

utanför handbokens ramar. Det kan vara en väg vidare för att bemöta kritiken. Varje lokal 

kyrka i Malmö har uppmuntrats att inkomma med synpunkter på kyrkohandboksförslaget och 

de som har önskat samordna sitt svar med övriga delar av pastoratet är nu del i det 

gemensamma svar Svenska kyrkan Malmö här lämnar. Malmö 2016-05-13 Anders Ekhem 

kyrkoherde  LOKAL KYRKA Mässa Inledningsord - Vi skulle önska ett alternativ som är 

mer Kristologiskt. Bön om förlåtelse - Även om bön om förlåtelse nr 8 ej används ofta i 

Malmö önskar vi ändå att den ska finnas kvar så att vi kan bära den vidare till kommande 

generationer eftersom vi tror att tiden kommer då den åter blir aktuell. Förlåtelseord - 

Föredrar alternativ 2 då den ger möjlighet att se den existentiella bortvändheten från Gud och 

mig själv och den värld vi lever i. Förlåtelsen behöver också handla om upprättelse, befrielse, 

helhet och kärlek. Risken med ordet ”förlåt” är att det kan uppfattas som att handla om endast 

det jag gjort eller att jag ber om förlåtelse för att jag är människa. Vi upplever också att det 

blir en krock med beredelseorden som inte lyfter fram verks-synd utan mer existentiell synd. 

Förslag förlåtelseord: Gud som är barmhärtig och som låter sitt ansikte lysa över oss befriar 

dig till upprättelse och liv. Vi önskar att överlåtelsebön nr 1 ska kunna användas också som 

bön om förlåtelse. Gudstjänstmusiken Vi anser att om texterna är fasta så bör det finnas 

möjlighet att utifrån dessa fasta textrader skapa ny musik lokalt. Texterna uttrycker 

konfession, inte musiken. Påsknattsmässan Gudstjänstens ordning bör på ett tydligare sätt ta 

sin början i Långfredagens mörker. Liturgin kring påskljuset bör kunna utformas lokalt. 

Översättning till andra språk Engelska! Det kommer många människor till Malmö från 

arabisktalande länder, kanske är det möjligt med en översättning till arabiska. 

Begravningsgudstjänsten Vi önskar att avslutande musik, liksom inledande musik, är 

fakultativ dvs att det står ”musik kan förekomma”.  Kommentarer i fri text från fler lokala 

kyrkor finns i bifogat word-dokument liksom all fri text i sin helhet.  
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126: Avesta-Grytnäs pastorat (registrerat: 2016-05-13 17:14:02) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Monica Pettersson 

 

Befattning 

Ordförande Församlingsrådet Grytnäs 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska dålig 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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: Välkänt och innehåller både mycket gammal kyrkomusik men även nyare 

musik. Gudstjänstmusik B: Svår både för präst och församling.  Gudstjänstmusik C: Här finns 

en del som är sångbart. Vi anser dock att det i flera fall behövs kör. Gudstjänstmusik D: Även 

här krävs i flera fall kör.  Här undrar vi varför man ändrat Gloria och tagit bort delar av 

verserna från förslag 2012 (ex. v1: alla människor och djur och vår natur osv...) Vi tycker att 

2012 är bättre och innefattar Skapelsens lovsång på ett bättre sätt. Gudstjänstmusik E: 

Vismässan, som är välkänd. Här med några omskrivningar.   Allmänt tycker vi att musik B 

inte är gångbart i våra församlingar och att flera av momenten i C och D bör innefatta kör för 

att få fram musiken och uttrycken på ett bra sätt. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

*  För kort remisstid!  * Gudstjänsthandbok istället för Kyrkohandbok  * Mer dur i musiken  * 

Tydligare körsättningar av den liturgiska musiken  * Kristusrop?? Kyrie!! Rop till Kristus.  

Kristusrop uppfattas lätt som att det är Kristus som ropar    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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127: Halmstads församling (registrerat: 2016-05-13 17:40:37) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Bengt Kjellgren 

 

Befattning 

Ordförande Kyrkofullmäktige 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Avstår  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I låg grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Serbokroatiska och arabiska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 låg grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Avstår  



2834 

 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Övergripande perspektiv: Vi vill förorda att man inte antar detta förslag till ny kyrkohandbok 

utan att vi antar alternativ A som en revidering av 1986 års handbok. Huvudmotivet är att 

kyrkohandboken 1986 är väl beprövad och accepterad i Svenska Kyrkan och har visat sig 

hålla över tid, teologiskt och språkligt.  Alternativ B-E bör ses som möjliga inspirationskällor 

i gudstjänstlivets utveckling, men som också behöver prövas över tiden.  Vi förordar vidare 

att denna reviderade handbok kompletteras med allmänt använda och erkända gudstjänster i 

Svenska kyrkan exempelvis Nicaraguansk Bondemässa, Taize-mässa, Sinnesrogudstjänst. Vi 

anser att antal psalmer i våra kyrkliga handlingar inte ska formuleras som ”obligatoriska” utan 

som en rekommendation (”bör vara”).  Allmänt om språk: Vi instämmer i svenska akademins 

problematisering av den språkliga utformningen av alternativ B-E. Vi har valt att avstå från att 

svara på frågorna 20, 41, 53, 54, 100, 102, 103, 104 då vi anser att frågorna antingen är 

felformulerade och därmed omöjliga att svara på eller alldeles för allmänt hållna och därmed 

omöjliga att svara på. De flesta av dessa frågor kräver enligt vår mening möjligheter till 

frisvarstext för att kunna svara på ett korrekt sätt. Fråga 60 och 87 har vi inte svarat på då vi 

inte avser använda några av de föreslagna alternativen. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vidare vill vi kommentera följande frågor: FRÅGA 52: Mängden av olika alternativ riskerar 

att skapa en osäkerhet hos gudstjänstdeltagarna och ett större beroende av agendan. Därmed 

riskerar det att leda till mindre delaktighet. Prästen får sannolikt en mer styrande roll. FRÅGA 

59 och 71: Vi saknar en formulering om att vi genom dopet upptas i kyrkans gemenskap. 

FRÅGA 83: I anvisningstexten saknar vi en formulering (s 165) där konfirmanden får 

bekräfta sin vilja att leva i sitt dop. Lägg till i stycke ett ... liksom konfirmanden får bekräfta 

att denne får leva i sitt dop. FRÅGA 81: Vi anser att frågan till konfirmanderna ska ingå som 

ett fast moment. Av pastorala skäl kan undantag göras från detta. FRÅGA 87: Eftersom vi 

förordar en revidering av 1986 års handbok så anser vi att inledningsorden i vigseln ska finnas 

kvar. Den möjligheten behöver finnas kvar att välja för brudparen. FRÅGA 90: I 

anvisningstexten framgår inte vad vi menar med ett äktenskap. Det behöver förklaras 

civilrättsligt, samhällsfunktionsmässigt och ur ett teologiskt perspektiv.  För Halmstads 

församling och dess kyrkoråd: Benedicte Södergren Magnus Aasa Bengt Kjellgren  
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128: Lindberga församling (registrerat: 2016-05-13 18:48:51) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Olle Philipsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Avstår  

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 

 



2845 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Ganska bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Avstår  

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Avstår  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, franska och spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Avstår  



2852 

 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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? 

Avstår  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Avstår  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi tycker frågan till konfirmanden bör ställas efter trosbekännelsen och inte i inledningen av 

konfirmationsgudstjänsten. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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129: Bokenäsets församling (registrerat: 2016-05-13 19:00:56) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Kjell Svensson 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 



2860 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Nej 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Prefationerna blev sämre i detta förslaget. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 



2870 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

Varken låg eller hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska och spanska. Samt andra vid behov. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 



2875 

 

vilja? 

I ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi är besvikna över att vi inte fick fortsätta att använda 2012 år ordning som utlovats.  Redan 

vid 2012 års förslag kändes det hela ofärdigt. Nu känns det forcerat. Låt arbetet få ta den tid 

som behövs. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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130: Glimåkra-Hjärsås pastorat (registrerat: 2016-05-13 19:59:36) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Anders Thorsén 

 

Befattning 

arbetsledande komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Nej 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Nej 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 harmoni- och ackordanalys.  Bra att de har sänkt en del saker. Nuvarande form av 

förslag upplevs som en telefonkatalog. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska låg grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 



2892 

 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

Varken låg eller hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska låg grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska låg grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

-Arabiska! Farsi 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

92. 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? 

Avstår  

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Avstår  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Avstår  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska dåliga 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 



2901 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Bra med förenklad beslutsordning i KO 18 kap 6§: - Men hur blir den ordningen i så fall?   

Vigselgudstjänsten: Fri placering av de två psalmerna: - Men då finns ingen ram att hänga upp 

de andra momenten på! Varje gång blir det diskussion: Var ska vi ha psalmerna?   

Konfirmationsgudstjänsten: Kyrkoårsanknytningen verkar svag.  Predikans roll är oklar. Kan 

lätt bli en uppvisning istället för ett Guds tilltal...   Syftet med frågan till konfirmanderna 

luddig: "Vill ni konfirmeras?"  -Ja, och!??? Frågan finns ju till föräldrarna i dopet i anslutning 

till trosbekännelsen - Varför flytta den till en annan plats i konfirmationen - Det verkar som 

om man försöker ta bort konfirmationens koppling till Dopet. Våra konfirmander tycker inte 

om den (o)ordningen!  Uttrycker HB-förslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? Bäst 

svar: Både hög och låg grad istället för: varken i hög eller låg grad. Där finns t.ex. helt 

motstridiga teologier om nattvarden och om realpresensen! Kan vi ha teologisk mångfald i 

synen på vad nattvarden är? Jfr. Svenska kyrkans bekännelseskrifter!   Bra att man kan 

använda bundna texter i mässan, som i t.ex. Kyrie,men ha andra melodier!  T.ex. Kyrie 4, där 

vi vill ha en melodi från Ghana!  Kyrie eleison är internationellt gångbart och vi har många 

invandrare.  Det "inklusiva språket" gör att flera delar i handboksförslaget strider mot god 

svenska. Det finns flera delar i förslaget som om de går igenom gör att vi på flera punkter 

kommer att söka dispens för att använda andra alternativ. T ex i konfirmationsordningen.  Vi 

tycker att denna remissomgång är ett hastverk - vi har haft alldeles för kort tid att pröva 

förslaget! 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

 

  



2902 

 

131: Tidaholms pastorat (registrerat: 2016-05-14 09:24:24) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Agneta Karlsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska låg grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Saknar Sv,Ps. 767 "Möt mig nu som den jag är" som ett alternativ som Kyrie.   Prefationen i 

musikserie D har inte rätt betoning/stavelser för att takten ska kunna hållas.   Ärat, också 

musikserie D, har vissa tyckt varit konstigt med den förkortade versionen medans andra har 

tyckt att den blivit ännu bättre för att den blivit lite mer lagom lång i förhållande till den 

övriga gudstjänsten.  I Litanian, 700:1, har "fosterland" tagits bort. Vi tycker nog att den som 

ber med i den bönen, t.ex. en person från Syren - ber för "sitt fosterland". Alla människor har 

ett fosterland som man nog vill be för. Ser inget problem med ordet helt enkelt.   Vi saknar 

Sv.Ps. 685 "Helig, helig, helig Herre Sebaot" som ett alternativ som Sanctus. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I låg grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska låg grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I låg grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska, franska, spanska.  Delar av ryska och arabiska. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 
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63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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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70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 
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80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 
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på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Ordningen för huvudgudstjänst (mässa) borde vara mer flexibel så att den bättre passar i små 

sammanhang (t.ex. bör inte lovsägelsen och prefationen vara obligatorisk - alternativ för den 

lilla församlingens huvudgudstjänst bör beaktas).   Församlingen borde själv kunna välja 

förlåtelsebön eller överlåtelsebön oavsett form av gudstjänst och oavsett huvudgudstjänst eller 

inte.   Dopordningen innehåller för mycket "synd" och "mörker" m.m. vilket känns som ett 

steg tillbaka. Framför allt då dop (framför allt av barn) är en sådan ljus del av livet. Däremot 

fungerar själva ordningen bättre än 2012. Dock var det mer logiskt, i 2012:an, att vattnet 

hälldes upp först efter att föräldrarna sagt sitt "ja".   Vi saknar formuleringen "innerlighetens 

mysterium" i Bön efter kommunion.   I Julottan är det en obligatorisk text för mycket. Mer 

fakultativt.   På fråga 48 gick det inte att välja både ja och nej. Då vi består av ett antal 

församlingen gör vi lite olika, ibland firar vi påsknattsmässa med doppåminnelse och på andra 

ställen aldrig. Så både ja och nej på den.  I dopordningen saknas en bra och tydlig ordning för 

vuxendop. Där texterna helt och hållet är anpassade för vuxna.   Det saknas ordning för drop-

in och drive-in gudstjänster (dop och vigsel).   Vid vigsel, då endast brudparet och vittnena är 

samlade, bör inte psalmerna vara obligatoriska då få vill sjunga psalmer när så få är samlade.   

Lite konstigt att ingen fast ordning finns för påskdagen (endast Påsknattsmässa). 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Varför disponerar man inte alla fyra profilyrkena i arbetet med kyrkohandboken? Om 

pedagoger hade varit med hade säkert barn och ungas perspektiv bättre tillgodogjorts. Och om 

diakoner varit med är vi övertygade om att förlåtelsebönerna, överlåtelsebönerna och 

förbönerna sett annorlunda ut! Här har kyrkohandboksarbetet gjort en jättemiss!   
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132: Karlskoga församling (registrerat: 2016-05-14 09:45:37) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pernilla Rosin 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Nej 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 väldigt svårt att navigera mellan de olika delarna i prefationen. Det blir så många 

alternativ, så det blir svårt för församlingen att få en kontinuitet. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 



2941 

 

vilja? 

I ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Nej 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Allmänt - Eftersom flera av oss vill hålla kvar de traditionella formuleringarna föreslår vi att 

förändringarna är frivilliga. På det viset kan en evangelisk frihet säkerställas och olika 

traditioner och riktningar kan berika gudstjänsten. När vi möter Svenska kyrkans medlemmar 

upplever vi att väldigt många av dem känner en stor trygghet och glädje i de traditionella 

formuleringarna, till exempel Fader Vår.  - Att genomföra en förändring med utgångspunkten 

att nå fram till ett inkluderande språk när det gäller genus, kan innebära en sekularisering av 

KH. Detta på grund av att orsaken till förändringen inte är teologiskt underbyggd utan istället 

baserar sig på ett politiskt-ideologiskt förhållningssätt som finns i samhället. Vi ställer oss 

kritiska till att utomkyrkliga hänsyn tillåts påverka det kristna språket som används i 

gudstjänsten.  - En revidering av 1986 års HB hade räckt, därför att den fungerar bra.  - Det 

finns många olika alternativ och kombinationer i förslaget, vilket kan medföra att det blir 

svårt att skapa enhetlighet och igenkännande. Samtidigt är det viktigt att ge rum och möjlighet 

för den vida variation av teologiska och liturgiska strömningar som finns i Svenska kyrkan. Vi 

ser att Svenska kyrkan bör kunna liknas vid en generös mamma, som kan härbärgera en 

variationsrik barnaskara i sin famn.  - Ett stort problem är att vissa av formuleringarna i 

förslaget inte är teologiskt korrekta, till exempel tillbedjan av ”Gud modern”. Att som präst 

bli anmodad att använda sådana formuleringar kan kännas utgöra en konflikt med 

prästlöftena. En lösning på detta vore att det blir tillåtet att fortsättningsvis använda HB 1986.  

- Vi undrar också i vilken mån förslaget tar hänsyn till Svenska kyrkans ekumeniska kontext. 

Svenska kyrkan lever inte på en isolerad ö, utan i nära relation och samverkan med andra 

kyrkor, till exempel inom Borgå-överenskommelsen.  - Vi ställer oss också frågan ifall 

förslaget har tagit hänsyn till de undersökningar som gjorts av Svenska kyrkans medlemmars 

upplevelser och erfarenheter.  - Den kommande handboken skall ses som just det, handbok, 

och inte en regelbok. Det bör finnas en stor evangelisk frihet att utforma gudstjänster och 

kyrkliga handlingar utifrån den lokala kontexten i den nära samverkan med kyrkans 

medlemmar. Alltså att vara mottagarorienterad.  Införandet av Vår Fader - Fader vår är en av 

de sista gemensamma egendomarna i gudstjänsten vi har kvar. Den är en av få texter som är 

bekant både för vana gudstjänstdeltagare och för människor som inte deltar i gudstjänsten 

ofta, särskilt deltagare i kyrkliga handlingar. Att känna igen något och att kunna något utantill 

skapar en känsla av att vara invigd och inlemmad i en gemenskap. Därför finns risken med att 

helt ta bort den ur gudstjänsten, att människor i onödan kommer att känna sig utvisade ur 

denna igenkänning och ur gemenskapen i det praktiska utförandet som gudstjänstdeltagare. 

Med hänvisning till detta strider införandet av Vår Fader som enda alternativ mot strävan till 

ett inkluderande gudstjänstspråk.    - Det finns även teologiska och ekumeniska skäl till att 

Fader vår bör finnas kvar som jämbördigt alternativ till Vår Fader. - Pastoral erfarenhet visar 

att de flesta medlemmar väljer Fader vår om de får välja mellan Fader vår och Vår Fader. - 

Båda bör vara kvar som likvärdiga alternativ därför att tillsammans med psalmval inför 
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kyrkliga handlingar, är valet av Fader Vår eller Vår Fader en sak som de berörda kan vara 

med och påverka. Kyrkan bör på olika sätt verka för att människor upplever delaktighet i 

gudstjänster och kyrkliga handlingar.   Begravningsgudstjänsten - ”Vår frälsare” har lyfts bort 

från prästens ord i överlåtelsen. Vi bör inte ta risken att vi överger vår övergripande tro som 

handlar om att Kristus är vägen till frälsning. Ett nedtonande innebär att en riktning börjar 

förändras och att fokus är otydligt.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

- Bra att bibelläsningarna hållits kvar i gudstjänsten, på det viset värnar handboksförslaget om 

de berätberättelser vår religion vilar på.  - Efter bibelläsningen kunde det vara psalm/musik. 

På det viset kan man antingen sjunga en psalm eller välja att låta församlingen vila och utan 

prestation besinna det som just hänt i överlåtelsen.   Högmässans inledningsord - I några av de 

nya inledningsorden nämns inget som leder in mot syndabekännelsen. Det gäller tex 

inledningsord 3-6. En övergång behövs för att församlingen ska hinna förbereda sig för att 

bekänna sina synder.  - Vi konstaterar och uppskattar att prästen även kan välja ett 

inledningsord som inte finns bland förslagen och alltså ej är bunden till nr 1-17 i förslaget. 

Om man inte hittar tillräcklig koppling till syndabekännelsen bland förslagen eller av andra 

skäl inte finner ett som passar, kan man alltså skriva ett eget. På det viset kan man få in ett 

traditionellt beredelseord om man så önskar.  - Inledningsordet nr 9 liknar mycket det som 

finns i 1986 års HB. Men man har lyft ur meningen ”när ondska och nöd uppfyller och omger 

oss”. Enligt vår mening stryker man därmed kopplingen till syndabekännelsen. Kvar blir en 

beskrivning av människan som skapad för att älska medan erkännandet av hur vi misslyckas 

med detta lämnas onämnd.  ”Kristusrop” - Vi tycker att den nyuppfunna termen inte är bättre 

än de redan existerande. ”Herre, förbarma dig” och ”Kyrie” fungerar bra som de är. De 

existerande är dessutom ekumeniskt gångbara.   Herrens välsignelse - I den formulering vi 

använt hittills, Herren välsigne, uttrycks en önskan om att Herren må välsigna församlingen. I 

det nya förslaget, Herren välsignar, uttrycks istället att vi är säkra på att en välsignelse sker. 

Enligt vår uppfattning är det bra att den äldre versionen är möjlig att använda.   Helige Ande - 

Helige Ande byts ut mot den Heliga Anden. Man frångår därmed hur den världsvida kyrkan 

benämner Guds Ande och det kan innebära att vi ekumeniskt distanserar oss från andra 

kyrkor.   Fader och Herre - Vi noterar att man ofta lyft bort ord som Fader och Herre ur 

gudstjänstens språk. I vissa fall byts Herren ut mot Kristus. Det behöver inte vara fel, men om 

man ska göra detta krävs starka och särskilda skäl eftersom handboken tillhör Svenska 

kyrkans gudstjänstböcker och ”uttrycker kyrkans tro, bekännelse och lära.” (s. 13).   - Skälen 

till de språkliga förändringarna baserar sig inte på teologiska rön eller hänsyn, utan istället 

ligger en utomkyrklig ideologi bakom. Jesus själv kallar Gud för Fader och därför har 

benämningen en stark giltighet i gudstjänstens språk.  - Det är också mindre lämpligt att ta 

bort Herre därför att meningen ”Jesus är Herre” är en trosbekännelse som är bruklig i en del 

frikyrkoförsamlingar.   Guds ansikte, frälsning - ”Guds ansikte” byts ut mot ”Guds närhet” 

eller ”Guds blick” alternativt stryks helt och hållet och kvar blir bara Gud. Varför? ”Guds 

ansikte” finns ju med i Herrens välsignelse.  - ”Frälsning” byts ut mot ”räddning”. ”Frälsning” 

är ett teologiskt vidare begrepp än ”räddning” och om man byter ut ordet innebär det ett 

nedtonande av Kristi frälsargärning.    
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133: Hässleholms församling (registrerat: 2016-05-14 09:51:59) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Klas Sturesson 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

[Inget svar] 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 

 



2951 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

[Inget svar] 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

[Inget svar] 

 

21. 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] 

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

[Inget svar] 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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] 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

[Inget svar] 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

[Inget svar] 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 



2961 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

[Inget svar] 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

[Inget svar] 

 

54. 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] 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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] 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

[Inget svar] 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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] 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

[Inget svar] 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

101. 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] 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

[Inget svar] 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

[Inget svar] 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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134: Stora Lundby-Östad pastorat (registrerat: 2016-05-14 11:14:47) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mattias Algotson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Frågorna: - Vi anser det negativt att frågorna om de olika satserna inte är likadant ställda. På 

Kyrie och Lovsång ska man svara på ett sätt, på O Guds lamm ett annat, och Helig får man 

inte svara på alls. Därför väljer vi här att svara på Helig och O Guds lamm på samma sätt som 

de två förstnämnda:  Helig 1 (gm A = gudstjänstmusik A) – I hög grad. Helig 1 (gm B, 

Sixten) – I låg grad. Helig 2 – I låg grad. Helig 3 – Varken låg eller hög grad. Helig 4 – I låg 

grad. O Guds lamm 1 – I hög grad. O Guds lamm 2 – I låg grad. O Guds lamm 3 – Varken låg 

eller hög grad. O Guds lamm 4 – Varken låg eller hög grad. O Guds lamm 5 – Varken låg 

eller hög grad. O Guds lamm 6 – I låg grad. - Vi förstår inte skillnaden på fråga 95 och 100.  

Musiken/noterna: - Lovsången 8: Laudamus D1: Vi tycker att den i nuvarande form känns 

stympad, men vi gillar den nya melodislingan och skulle gärna se en kombination av 2012 

och 2016’s version. - På flera ställen känns betoningen i texten onaturlig i förhållande till 

musiken, t ex på ordet ”trogna” i gm B Prefationens avslutning 1: B1, och på ordet ”tillbe” i 

gm B Prefationens avslutning 1: B2. - Gm B Lovsången 6: Vi önskar att ackompanjemanget 

ändras så att det blir enklare för den som spelar att byta manualer. - Övriga sjungna moment, 

nattvardsbön: Vi saknar noterna till Därför firar vi detta trons mysterium. - Övriga sjungna 

moment, inledningsord 15: Ackordsanalys och noter stämmer inte överens på ordet ”evighet” 

(Em respektive E) - Övriga sjungna moment, kyrkans förbön 9: Missat ett församlingssvar i 
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takt 6. - Kyrkliga handlingar Förbön Begravning 2: Vi anser att det översta tonen (ass) i 

orgelns inledningsackord bör tas bort för att förenkla för den som ska hitta sångens startton. I 

samma sats står det ”människors skull”, medan det står ”mänskors skull” i musikvolymen. - 

Vi anser att noternas utrymme/avstånd till varandra, i synnerhet i musikvolymen, bör justeras 

för att det ska bli mer balans i notbilden och därmed mer lättläst. D.v.s åttondelarna bör ha 

ungefär samma avstånd till noten efter sig i hela satsen och tydligt skilja sig mot fjärdedelarna 

som bör stå med ett längre avstånd. Detta behöver justeras t ex på sidan 30, 33, 46, 93, 95, 

100 m fl. Överhuvudtaget behöver notbilden bearbetas för att bli mer lättanvänd och lättläst. 

Det finns felaktiga balkningar (Lovsången 4: Gloria A6 ”vår plåga” i ack-delen), saknade 

bågar (samma sats ”och GER världen liv”), felvända bågar (Lovprisningen 2: C1 ”amen”) och 

noter som inte står rakt över varandra (Lovsägelsens inledning 2: A2 ”hjärtan”) m.m. - Vi 

önskar att man skriver ihop hela prefationerna, istället för att som nu ha dem uppdelade i 

delar. Om man utnyttjar sidstorleken bättre och har fler system per sida, så behöver det inte ta 

så mycket mer plats, men skulle underlätta mycket för både sångare (präster) och musiker. - 

Vi önskar en till medellång lovsång utan försångare, som alternativ till sv. ps. 697:6. Web-

verktyget: - Med tanke på att fler och fler församlingar idag använder power-point istället för 

utskriven pappersagenda, så anser vi att det bör kompletteras med sådant material, både texter 

och noter, i web-verktyget (mörk bakgrund och ljus text). Övrigt: - Vi anser att endast gm A 

bör vara med i ordinarie handbok och att gm B-E finns tillgänglig antingen på internet eller 

som ett handbokstillägg (liknande t ex Psalmer i 90-talet). Då finns också möjligheten att 

efterhand komplettera med nyskriven musik. I denna web-portal/tillägg är det även önskvärt 

att komplettera gm A med satser för olika körsättningar samt alternativa ackompanjemang för 

orgel och piano.   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 
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47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 
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51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Delar av 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 
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58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Polska, Lettiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 
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65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Inte ställa frågan 

 

82. 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 
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83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska låg grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I låg grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Dålig 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Varken dåliga eller bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vigselgudstjänsten: Vi anser att vigselgudstjänsten saknar genomtänkt teologi. Vi tycker att 

ordningen skall ge uttryck för att äktenskapet är Guds idé istället för att som nu då Gud sägs 

välsigna vad vi har kommit överens om. Vi anser också att det borde vara olika ordningar för 

samkönade och tvåkönade vigslar.  Konfirmationen: Vi anser att frågan om att gensvara på 

trosbekännelsen skall finnas kvar som en möjlighet. Att som nu ges möjlighet att svara ja på 

om man vill konfirmeras i början av gudstjänsten kan inte sägas motsvara frågan om man med 

Guds hjälp vill leva i tro och visa den i tjänst för sina medmänniskor.  Herrens bön: Vi anser 

att alternativet Fader vår... bör finnas kvar i samtliga gudstjänstformer.  Angående b-e 

varianterna av musiken: Vi anser att det kan räcka med A-varianten i handboken och tillåtelse 

att använda b-e för den som önskar men också öppna för alternativ musik till de traditionellla 

texterna.  Beredelsen: Vi skulle vilja ha en kyrie-litania som ytterligare alternativ till 

beredelse.  Mässan: Vi anser att orden: Din död förkunnar vi... skall inledas med orden Därför 

firar vi detta trons mysterium, både i den lästa och sjungna varianten.  Inledingsord och 

förlåtelseord: Vi anser att många av dessa är väldigt urvattnade. Vi saknar kopplingen mellan 

bibelordet och handbokens formuleringar.  Kristusrop: Vi anser att begreppet Kristusrop är 

svårförståeligt som översättning av Kyrie. Vem är det som ropar? Begreppet har ingen 

kyrkohistorisk förankring.          

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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135: Kils pastorat (registrerat: 2016-05-14 11:23:27) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Olaf Traulsen 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Nej 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 använd gudstjänstmusik E under remisstiden. Den är bra och fungerar mycket bra. 

Eftersom vi inte ha sjungande präster har församlingen fått sjunga alla moment vilket 

fungerade bra. Musiken uppskattas av församlingen.  Vi tycker dessutom att det är viktigt att 

bevara gudstjänstmusik A!   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Norska, Tyska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Nej 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

[Inget svar] 
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi har läst många synpunkter på språket och teologin. I våra landsbygds församlingar har 

språket fungerat mycket väl. Teologin uttrycks på ett sätt som tilltala församlingen. Vi 

upplever språket på ett nivå som bemöter människorna där de är. I en luthersk kyrka måste det 

teologiska och liturgiska språket vara aktuell och relevant. Eller med Luthers ord "Dem Volk 

aufs Maul schauen!"  Vissa teologiska formuleringar känns för flummiga och otydliga andra 

för "högkyrkligt". Men nästan alltid finns alternativ som gör det möjligt för prästerna att hitta 

ord som passar i handboken.  Remisstiden kändes väldig kort. Därför fanns inte möjlighet att 

ta ställning till alla aspekter eller att har utförliga diskussioner i arbetslag och 

församlingsråden.  Dock tillstyrka vi handboksförslaget i sin helhet. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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136: Tyringe pastorat (registrerat: 2016-05-14 13:47:12) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Sara Ericsson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 



3022 

 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Varken dålig eller bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 blev tjatigt med växelsång mellan försångare och församling i så många av de nyskrivna 

förslagen. Melodierna är bra men vi tycker att det är bättre att låta hela församlingen sjunga 

med. Vi kan förstå tanken med att växelsång gör det möjligt att slippa agenda och göra det 

tillgängligt för barnen. Men vi tycker att det även bör finnas alternativet att sjunga rakt 

igenom och slippa växelsångens upprepning. Särskilt tydligt blev det i förbönssvar 2 som 

hade en vila i 2012 års variant och som nu bara blir stressig att sjunga. Växelsången bygger på 

att det alltid finns någon som kan vara försångare.  Vi saknar O Guds lamm från E serien i 

2012: O Guds lamm, uppståndelsens ljus. Den gillade vi.  Till de kyrkliga handlingarna 

fungerar den sjungna förbönen till begravning väl. De andra två har vi inte kunnat använda så 

mycket.    

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Avstår  

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Delar av 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, tyska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Avstår  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I webverktyget behöver musik och texten under noterna vara i bättre "läslighet". Typsnitt med 

snirklar i änden är svårare att läsa än typsnitt som är raka som t ex verdana. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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137: Hässelby församling (registrerat: 2016-05-14 15:06:28) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Maria Dalstad 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 



3047 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

Notering: Noteringen är klart bättre än förra förslaget, t.ex. användandet av recitationston 

istället för rytmisk notering. Tonarter OK.  Melodier: De ändringar som gjorts är överlag 

positiva.  Harmonik: Vi upplever att skillnaderna mellan de olika serierna är stor vad gäller 

kvalité ang. sats, harmonik och ackordanalys. T.ex. i jämförelse med serie B är dessa 

komponenter mycket torftiga i serie D. Vi saknar en enhetlig tanke och tycker att 

arrangemangen är spretiga. Vi anar att arrangörerna inte haft någon kommunikation 

sinsemellan.  Relationen musik o text: Det saknas poetisk bredd och fler tilltalsformer. Det 

måste finnas fler möjligheter för potentiella kompositörer att skriva alternativa tonsättningar.  

Barnperspektiv: Sett ur barnperspektiv saknas det en mässa för barn och familj. Om tanken 

var att serie D skulle motsvara detta anser vi att man misslyckats. Däremot fyller den många 

andra goda funktioner.  Förslag: Lägg till serie F: ej tonsatta, noga utvalda texter till samtliga 

moment i högmässan,  fria att tonsättas av vem som helst.   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Avstår  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska, farsi, tigrinja, spanska, franska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

76. 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  

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

[Inget svar] 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Avstår  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

[Inget svar] 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 



3057 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Vi konstaterar inledningsvis att det finns en god beredskap från den gudstjänstfirande 

församlingen i Hässelby att ta emot det nya kyrkohandboksförslaget. Handboksförslaget från 

2012 används i församlingen och visar sig på det stora hela fungera väl.  SPRÅK I remissen 

frågas om församlingens behov av att hela eller delar av kyrkohandboken översätts till andra 

språk än våra minoritetsspråk. Hässelby församling har behov av att delar av handboken, 

däribland de kyrkliga handlingarna, översätts till vissa europeiska coh utomeuropeiska språk, 

bl.a. spanska, franska, arabiska, farsi, tigrinja, dvs. de språk som svarar mot församlingens 

mångkulturella karaktär och deltagare i gudstjänsterna.   KYRKLIGA HANDLINGAR Dop: I 

samband med dophandlingen bör det skrivas in att här finns möjlighet för de barn som är 

närvarande att komma fram för att se och på ett aktivt sätt delta vid dophandlingen. I övrigt är 

vi mycket nöjda med omarbetningen av dopgudstjänsten.  Begravning: Den gamla 

översättningen av bönen Fader Vår bör av pastorala skäl finnas med som möjligt alternativ till 

den nya Vår Fader. I övrigt välkomnas en genomgående användning av Vår Fader ur ett 

barnperspektiv. Barn och unga får på så sätt större möjlighet att lära sig bönen utantill.  

Konfirmation: Konfirmationsgudstjänsten upplevs väl genomarbetad, med ett tydligt fokus på 

konfirmanden.  GUDSTJÄNSTER Bön om förlåtelse nr. 4, från förslaget 2012, som använts i 

vår gudstjänst, har i det nya förslaget fått en delvis förändrad formulering. Vi  anser att den 

tidigare formuleringen fungerar bättre. Vi beklagar också att bön om förlåtelse nr. 7 i 2012 års 

förslag är borttagen. Vi har svårt att hitta en likvärdig variant i bland de nya förslagen, med 

alternativa formuleringar för syndabegreppet.  I vår församling ansvarar diakonerna oftast för 

förbönsmomentet. För att finna den viktiga lokala förankringen och svara upp mot 

församlingens behov formulerar diakonerna oftast egna förböner. Dock konstateras att det är 

bra att handboksförslaget ger frihet och goda valmöjligheter med de färdigskrivna förbönerna. 

Det upplevs också positivt att bön om förlåtelse kan placeras inom eller i anslutning till 

gudstjänstens förbönsmoment.  MUSIKEN Sett från ett barnperspektiv saknas det en mässa 
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för barn och familj. Om tanken var att serie D skulle motsvara detta anser vi att man 

misslyckats. Däremot fyller den många andra goda funktioner. Förslag: Lägg till en serie F, 

med ej tonsatta, noga utvalda texter till samtliga moment i högmässan, fria att tonsättas av 

vem som helst.    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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138: Skövde församling (registrerat: 2016-05-14 18:04:44) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Lena Ehrngren 

 

Befattning 

Km, Enhetschef för Gudstjänst och musik 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Ganska bra 

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Varken låg eller hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

Utskrivet kom borde finnas i två varianter - ett för piano och ett för orgel - i synnerhet i serie 

D och E.  I Serie D -   Kristusrop - vi önskar som alternativ att P/L och F kan sjunga allt 

tillsammans. Lovsången - vi tycker att varianten i HBF 2012 var mycket bättre!    

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Varken låg eller hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska och Arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 
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82. 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  

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  
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91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Fråga 6. Vi saknar en enkel konkret förlåtelsebön där böneorden  är så enkla att de fungerar 

då vi firar mässa med små barn och där böneorden kan läsas före  -detta skulleockså funger då 

vi firar mässa med t.ex. ungdomar med särskilda behov (VIP-konfirmander).  Vi önskar oss 

fler böner och även en enklare trosbekännelse - där orden läses före.  Typ så här enkelt: 

BÖNEN OM FÖRLÅTELSE (prästen läser böneorden före) Alla: Gode Gud, förlåt mig för 

allt.     FÖRLÅTELSEN  TACKBÖN  (prästen läser böneorden före)   Alla: Tack Gud för Din 

förlåtelse. Hjälp mig att förlåta andra. Amen  *TROSBEKÄNNELSEN (prästen läser orden 

före)  Alla: Vi tror att Gud skapat allt.  Gud ger liv åt allt som lever. Vi tror att Jesus är Guds 

Son.  Jesus kommer med Guds kärlek till oss. Vi tror att den heliga Anden hjälper oss att leva.   

Fråga 10. Löftesord 1 ger inget tydligt löfte om förlåtelse! Fråga 11. Tackbön 3 - har inget 

tack - för förlåtelsen! Fråga 14. Vi saknar Överlåtelsebön 2012:3 - som är väldigt tydlig och 

bra! Vi kan ha fyra alternativ! Fråga 16. Kristusropet i D - vi vill att P/L och församling kan 

sjunga allt tillsammans.  Fråga 19. Bra om dagens bön kan vara fakutlativ vid mässa - vid 

mässa med barn och unga, t.ex. Fråga 29. Nattvardsbön 3 - bättre med "mening" ist. för 

"mysterium"! Fråga 32. Vi saknar Bön efter kommunion, Allmän 3 från 2012 "Jesus, tack för 

att Du kommer till oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss varje dag. Låt oss hjälpa 

andra och ta hand om varandra. Fråga 53. Vi tycker att det är stort fokus på prästen. Prästen är 

ju också en del av den gudstjänstfirande församlingen.  Fråga 61. Vi vill inkludera föräldrarna 

i samtliga alternativ, så att man kan be "oss" - så att det passar oavsett vem som leder bönen. 

Fråga 63. Bra att "Skriv NN´s namn i Livets bok" är tillbaka! Fråga 68. Nr.2 - ta bort 

parentesen! Lägg till:  " föräldrarnas och faddrarnas förböner". Vi finner inget behov av en 

sjungen förbön vid dop. Fråga 70. Gör dopbönens placering fri - den passar väldigt bra efter 

Trosbekännelsen och "dopfrågan"! Fråga 102 . Vi finner inte begreppen utbytbara! Fråga 103. 

Vi saknar, som sagt, barnens gudstjänst. Överlag tycker vi att det går att navigera sig fram och 

det mesta.  Fråga 105. Vi tycker att Lovsägelsen, Prefationen och Helig ska vara fakultativa 

vid mässa - även då den firas som huvudgudstjänst - då vi ibland firar mässa med mycket små 

barn, och firar mässa på söndagar på äldreboende, och firar mässa vid friluftsgudstjänst. Då 

man kan fira huvudgudstjänst utan mässa - blir det lite konstigt att man inte kan fira mässa 

som huvudgudstjänst utan att just dessa moment är med - de är ju inte mässans mest centrala 

delar! Vi vill heller inte undvika att fira mässa av detta skäl - vilket annars torde bli fallet! Vi 

som är en stor församling kan i stor grad anpassa våra gudstjänstformer efter situation då det 

firas flera gudstjänster i församlingen varje sönd- och kyrkohelgdag - men vi tror att det blir 

problem i de mindre församlingarna!?  
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106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vi har nu för andra gången jobbat med förslag till ny handbok. Då 2012 års HBF behandlades 

jobbade vi brett med detta i församlingen. Denna gång har vi inte haft tid och möjlighet för 

detta. Det är i huvudsak präster och musiker som jobbat med texter, ordningar och musik.  Vi 

har svarat på frågorna i remissen utifrån bästa förmåga - men känner att vi inte haft tillräckligt 

med tid. Vi är, som så många andra redan gett uttryck för, kritiska till att processen kring 

kyrkohandboken går så snabbt. Vi har inte hunnit pröva alternativen i det verkliga 

församlingslivet. Vi har också noterat att vi generellt sett är mer nöjda med språket i de delar 

som inte är helt nya - utan där endast en varsam revision gjorts - ex. begravningsgudstjänsten 

och vigselgudstjänsten!   Arbetet med en kyrkohandbok måste få ta tid. Vi kan leva nu med 

den nu gällande försöksordningen tills dess vi får en ny handbok. Vi ser inget behov av att 

skyndsamt få tillstånd en ny "gillad" kyrkohandbok. Låt processen ta den tid den behöver!   

Handboken är en viktig bok - då den förutom att ge oss verktygen för att jobba med och forma 

våra gudstjänster talar om vår identitet som kyrka och är en spegel av vår kyrkas tro och lära. 

Vi saknade redan 2012, och ännu mera nu, ett öppet samtal om gudstjänsten - vad är 

gudstjänsten och hur vill vi att kyrkans gudstjänster ska vara och vad vill vi att människor (vi) 

som kommer till gudstjänsten ska få med sig. Vi behöver också samtal om vad vi ska ha 

kyrkohandboken till! Vill är rädda för att kyrkohandboken ska ses som en checklista för vad 

en "rätt gudstjänst" ska vara.   Vi tror att vi behöver tala mycket mera om hur vi ser på 

gudstjänsten, hur vi ser på oss själva och andra som kommer för att dela gemenskapen. Det är 

så mycket mer som kommunicerar till oss än orden vi använder. Vår erfarenhet är att hur 

människor blir bemötta, välkomnade, sedda och tilltalade är långt mycket viktigare än 

enskilda ord och ordningar. Många gånger säger själva tonfallet mer, än själva ordet! Vi 

önskar att samtal kring detta ska bli mera vanligt i våra församlingar.   Vi ber nu om Guds 

vägledning för vårt (kyrkans) fortsatta arbete för goda och levande gudstjänster, där 

människor oavsett ålder, livssituation, erfarenheter etc. ska känna sig berörda, delaktiga och 

hemma i vår kyrka. 
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139: Bodens pastorat (registrerat: 2016-05-14 22:31:17) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Hans Johansson 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. I kyrkohandboksförslaget finns två alternativ när det gäller Lovsägelsens inledning. 

Ger det er möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Ja 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Varken dåligt eller bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 



3103 

 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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140: Ängelholms församling (registrerat: 2016-05-14 22:50:56) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Britt-Marie Petersson 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Nej 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 det är bra att det i handboken kommer att finnas en bredd när det gäller 

gudstjänstmusik.  Musikserie A- den traditionella som binder samman vår tid med traditonen 

bakåt samtidigt som den länkar oss till andra kyrkor i världen och ger igenkännande. Positivt i 

alt. A är att det dessutom finns de nyare Kristusropen och lovsångerna som använts sedan 

1986. Musik B använde vi i 2012 års version och efter försöksperioden beslöt vi att inte 

använda den eftersom den var komplex, gav felaktiga signaler när det gällde att framhäva 

texten. B har för bättrats något, bl. a genom annan notation som ger liturgen möjlighet att 

tolka de sjungna partierna. Fortfarande är det vår uppfattning att B inte håller måttet i 

jämförelse med A. Delar av det som finns med under C används vid vissa gudstjänster i 

församlingen och fungerar utmärkt. Serie D använder vi regelbundet i en av församlingens 

kyrkor. Det är för oss ofattbart hur man har kunnat stympa lovsången på det sätt som gjorts i 

2016 års förslag. Lovsången som tidigare verkligen blev en lovsång och lätt att sjunga, 

snubblar nu i den nya "knorr" som konstruerats för att förkorta sången, och hela lovsången 

kommer av sig och tappar fart. En absolut onödig förändring. Alternativ E används i vissa 

gudstjänstsammanhang och fungerar bra  Den sjungna förbönen vid dop känns helt 

omotiverad. Det blir en  konstig sitation att prästen som då står tillsammans med dopfamilj 

och faddrar helt plötsligt brister ut i en sjungen bön. Sjungen förbön vid vigsel och 
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begravning. Fortfarande känns de "gamla" alternativen bättre än de som skrevs till 2012. Inte 

minst till vigsel hade det varit bra med något som kanske upplevs mer i "tiden" även om både 

kärleken och Gud är evig. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 
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78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  
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99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Det finns mycket positivt i förslaget.I vår församling ser vi det som en tillgång att det finns 

många olika alternativ att välja mellan då vi har flera kyrkor och många olika typer av 

gudstjänster. Därför har vi bejakat de flesta alternativen av inledningsord, och olika böner, 

även om de kommer att användas olika mycket. Att bön om förlåtelse nr.8 "Jag fattig...." finns 

med av tradition tycker vi är positivt även om vi inte kommer att använda den i någon 

ordinarie gudstjänst. Balansen mellan det som ska ingå i en Högmässa, Mässa eller gudstjänst 

är inte helt enkel. Ibland upplever vi att förslaget är stelbent och ger för lite utrymme åt 

församlingens möjligheter till egen utformning.I både Gudstjänst och Mässa kunde fler 

moment vara fakultativa eller möjliga att ha på annan plats. Detta gäller även Julotta, 

Långfredagsgudstjänst och Påsknattsmässa. Den språkliga dräkten med rädslan for allt som 

kan verka maskulint finner vi helt omotiverad. Att bejaka Jesus som Herre, eller tilltala Gud 

som Herre över allt, finner vi inte heller skulle vara otidsenligt eller ge maktspråks känsla, och 

saknar därför detta som är för många ett naturligt uttryck för den kristna tron och dessutom 

ger en språklig variation.  Ex. Lovsägelsen E: Vi tackar dig vår Gud...sakligt och teologiskt 

riktigt, men språkligt ett upprepande. Det känns också klumpigt, att som det nu är på flera 

ställen, utesluta pronomen och bara använda Gud istället.  Att lovsång 8 stympats ser vi som 

både onödigt och obegripligt.  Dopgudstjänsten - Inledningsord nr 1 har en språkligt konstig 
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formulering. Bättre än förra förslaget 2012, men känns fortfarande tung i förhållande till 

1986. Bra att tydningsorden från 2012 försvunnit.Sjungen förbön känns helt omotiverad. 

Konfirmationsgudstjänsten. Här finns mycket som är positivt t.ex. den tydliga knytningen till 

dopet. Vigselgudstjänsten - bra med samlingsord före första psalmen. Känns även i övrigt bra. 

En sjungen förbön i en enklare stil än de två som finns i förslaget kunde varit bra. 

Begravningsgudstjänsten är bra, fungerar väl,  men liksom i vigseln är det den omarbetade 

sjungna bönen som känns bäst.  Bra med en ordning för Begravningsgudstjänst för dödfött 

barn eller barn som dött vid späd älder.Det är dessutom bra att det vid denna gudstjänst är 

fakultativt att sjunga psalmer. Som helhet är förslag 2016 bättre än 2012. Fortfarande står sig 

alternativen från 1986 väldigt bra Många av frågorna har gällt om 2016 ger vår församling 

möjlighet att fira gudstjänst så som vår församling önskar. När det gäller de olika alternativen 

gör den det, men när det gäller den större ramen, som vill ha med allt i alla gudstjänster är det 

risk att församlingens behov inte kan tillgodoses.  Att högmässan har en fast ordning ser vi 

däremot som ett stort plus. Den ger möjlighet för igenkännande och samhörighet mellan olika 

församlingar och med den världsvida kyrkan. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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141: Herrljunga pastorat (registrerat: 2016-05-15 12:27:07) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Thomas Elg 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 

 



3130 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Bra  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Bra  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Nej 

 



3140 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska, Tyska, Franska, ev vissa delar till Arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 



3146 

 

vilja? 

I ganska hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Ganska bra 

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Inledningen av de olika gudstjänsterna bör ge utrymme för att betona särskilda högtider, 

Advent, Jul, Påsk, Pingst, osv.  Dopgudstjänstens inledningsord uttrycker inte på tillräckligt 

sätt den världsvida kyrkans gemenskap, den lokala kyrkans gemenskap. Vi ser gärna att den 

gamla inledningen av dopgudstjänsten finns kvar som ett alternativ. På samma sätt vill vi att 

den gamla tackbönen finns kvar som ett alternativ, då den lyfte fram både föräldrarnas och 

kyrkans ansvar för barnet. Vi anser att det i Befrielsebönen bör finnas en möjlighet att be 

"bevara från" som ett alternativ till "befria från". De gamla alternativen till dopböner bör 

finnas kvar då de har ett överlägset språk i jämförelse med de nya förslagen.  

Vigselgudstjänstens förbön 2: Vi tycker att strofen "Sänd dem till andra som behöver omtanke 

och stöd." är överflödig då den följande strofen "Låt deras gemenskap ge dem kraft att bidra 

till ett gott samhälle" uttrycker samma tanke att bidra till ett bättre samhälle. Den senare 

strofen tycker vi är tillräcklig för att uttrycka denna tanke.  Begravningsgudstjänsten: Vi 

tycker att förbön 2 saknar uttryck för hoppet om evigt liv.  Om utredningen som helhet: Vi 

tycker att det varit för kort tid för att kunna pröva och tränga in i ett så omfattande material. 

Vi tycker också att frågeformen med kryssfrågor å ena sidan underlättat, men å andra sidan 

inte gett tillräckligt med utrymme för att kunna uttrycka de synpunkter som vi har.   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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142: Ronneby pastorat (registrerat: 2016-05-15 13:56:18) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gunnel Alvhäll 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Nej 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Nej 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Nej 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Nej 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

I sin helhet 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

I sin helhet 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Arabiska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

71. 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 
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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. 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 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ställa frågan och ibland inte 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Avstår  

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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 

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 



3171 

 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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143: Örgryte pastorat (registrerat: 2016-05-15 14:55:18) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Gunilla Jutvik 

 

Befattning 

Vik komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Varken låg eller hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Nej 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

Avstår  

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Ja 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

Avstår  

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

Avstår  

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

VI utgår ifrån att det görs en översättning de nordiska språken samt till franska, engelska, 

tyska, och spanska. Främst gäller det de kyrkliga handlingarna. Det kanske också finns behov 

att översätta till språk som t.ex.  arabiska och persiska.   

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 
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71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 
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82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Nej 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  
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103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Örgryte församlings remissvar på Kyrkohandboksförslag 2016   Örgryte församling har 

prövat delar av handboksförslaget.  När det gäller musikserierna är det bara serie C vi har 

hunnit arbeta med. Här nedan kommenterar vi kortfattat  en del av frågorna i remissen.  

Kommentarer Fråga 4 (Inledningsord) I de fall inledningsorden används och  följs av Bön om 

förlåtelse anser vi att det är viktigt att det finns inledningsord som tydligt ger uttryck för att 

Bönen om förlåtelse inte är till för att göra livet svårare för människor utan för att befria. Det 

är viktigt att det kommer fram!  Fråga 5 (Bönen om förlåtelse) Bön om förlåtelse 2: 

Formuleringen ”den synd jag bär ansvar för”  är tung och hjälper inte till befrielse.  Bön om 

förlåtelse 7 - Förslag till ändring:  Gud du känner och älskar oss alla. Du vet att vi inte alltid 

gör det du vill att vi skall göra. Förlåt oss för Jesu Kristi skull.  Fråga 7 (Förlåtelseorden) Vi 

skulle gärna se ett alternativ som lyder så här: ”Till dig som ber om kärlek och förlåtelse, 

säger jag på Jesu Kristi uppdrag: Du är älskad och förlåten!”  Fråga 9 (Tackbönen) Tackbön 3 

– förslag till ändring:  Tack Gud, för att allt bärs av din kärlek,  för att du på nytt ger liv och 

mod att växa. I Jesu namn. Amen  Fråga 22 (ersätta trosbekännelsen med trinitarisk psalm) 

Frågan gäller om möjligheten att ersätta  trosbekännelsen med trinitarisk psalm. Det tycker vi 

är bra men vi vill också att man precis som i kyrkohandbok 86 skall kunna placera 

trosbekännelsen efter evangeliet.  Fråga 42 kommentar till gudstjänstmusiken Serie C är den 

som vi har arbetat med och därför är det bara den vi kommenterar. Kristusrop 5: C2  - mycket 

bra med call and response form!! Vi har lite blandade åsikter om  lovsången -  en del 

uppskattar den mycket medan andra tycker att den har en märklig uppbyggnad och att det för 

ovana gudstjänstbesökare kan vara lite märkligt att sjunga på latin. Helig och O Guds lamm är 

härliga att sjunga och lätta att lära sig. Våra musiker tycker att musiken överlag har en låg 

kvalitet i serie C.  Fråga 54 (teologisk mångfald) Vi säger som förra gången – mångfalden är 

god men inte tillräcklig. Vi efterlyser fler böner och texter  inspirerade av feministisk teologi.  

Den traditionella teologin dominerar helt och behöver vägas upp med material som utmanar 

de traditionella metaforerna. Gud som Moder nämns endast på två ställen i förslaget. Vi 

efterlyser fortsatt ett mer kraftfullt, poetiskt och mer Bibliskt inspirerat språk som är 

inkluderande och ”otraditionellt”.   ? Fråga 58 (översättning till andra språk) VI utgår ifrån att 

det görs en översättning de nordiska språken samt till franska, engelska, tyska, och spanska. 

Främst gäller det de kyrkliga handlingarna. Det kanske också finns behov att översätta till 

språk som t.ex.  arabiska och persiska.  Fråga 59  (dopgudstjänstens inledningsord) Präster i 

vår kyrka är kompetenta nog att kunna formulera ett eget inledningsord. Därför bör det stå 

som ett alternativ att det kan formuleras med egna ord men skall ge uttryck för samma 
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innehåll som de färdigformulerade. Även om 2016 års förslag har öppnat för egenformulerade 

samlingsord så blir det knöligt i praktiken att först ha ett samlingsord och därefter ett 

inledningsord.  Fråga 62 (dopgudstjänstens tackbön) I tackbön 3 tycker vi att hoppet om ett 

evigt liv skall uttryckas. T.ex  - Tack för att vi i dopet förenas med Jesus Kristus som öppnar 

porten till det liv som aldrig dör.  Trosbekännelsen  i dopgudstjänsten Vi har haft en 

diskussion angående formuleringen i introduktionen till trosbekännelsen. ”Låt oss stämma in 

i/förenas i den tro som vi döps till”. Frågan har varit om man döps till eller i. Formuleringen 

återkommer sedan i frågan. ”Vill ni att ert barn skall döpas till”. Några av prästerna här skulle 

föredra formuleringen ”den tro som vi döps i”   

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Fråga 80 (placering av frågan till konfirmanderna) Vi tycker att frågan till konfirmanderna i 

enlighet med kyrkans tradition skall ske i anslutning till trosbekännelsen.  Fråga 88 

(vigselpsalmer obligatoriska) Det är bra att psalmerna är obligatoriska men ibland har vi 

väldigt små vigslar. Därför bör det på något sätt uttryckas en flexibilitet i anvisningarna. 

Kanske genom att det står att psalmerna kan sjungas eller läsas.   Lekmannaledd gudstjänst 

Bra att det finns en ordning för detta men eftersom en lekmannaledd gudstjänst ibland med 

väldigt kort varsel p.g.a. utebliven präst är det bra om det finns en ordning med utskrivna 

texter och böner för att underlätta för kyrkvärdarna.    Till sist: Vi har ställt oss ganska 

positiva till handboksförslaget 2016. Det är mycket som är bra. Vi kan fira gudstjänst så som 

vi vill utifrån förslaget. Men det är ändå för mycket som känns ofärdigt och som skulle kunna 

bli så mycket bättre. På vissa av frågorna har vi svarat att handboksförslaget ger oss möjlighet 

att fira gudstjänst som vi vill ”i hög grad” pga av att vi har möjlighet att formulera oss lokalt. 

Detta när det gäller t.ex. inledningsorden och även förbönerna, både i gudstjänst och i 

kyrkliga handlingar. Därtill kommer att musikerna inte alls är glada över den nya musiken. De 

tycker att mycket av den har för låg kvalitet. Vi delar kritiken mot hur man tagit fram 

musiken. Det finns mycket bra material ute i våra församlingar och mycket potential  Man 

kan spåra en viss och uppgivenhet hos de medarbetare som har varit inblandade i arbetet med 

handboksförslaget. En del av oss tycker att vi klarar oss bra med 86:an. Andra av oss tycker 

att 86:an måste förnyas eller kompletteras. Och av dem som vill förnyelse är det ingen som 

säger att det här är ett jättebra förslag. Det är viktigt att vi som har kyrkohandboken som 

redskap och våra gudstjänstfirare känner förtroende för dess innehåll.  Kanske vore det ändå 

bäst att som många andra föreslår avvakta med en ny handbok och göra 2016 års förslag till 

en gudstjänstbank tillgänglig på nätet som vi kan använda under tiden som arbetet med 

kyrkohandboken fortsätter. Att helt gå tillbaka till 1986 års handbok är inte ett bra alternativ 

för de församlingar som har varit med i remissarbetet.    Remissvaret sammanställt av Gunilla 

Jutvik Vik. komminister i Örgryte församling  
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144: Genarps församling (registrerat: 2016-05-15 16:04:37) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Alexandra Cimbritz 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Ja 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I ganska hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Ja 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Ganska bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

I gudstjänstmusik C har prefation och sanctus sänkts i jämförelse med mässa i viston. Nu har 

den blivit väldigt låg. Det hade varit bra om man själv hade kunnat välja tonart i 

gudstjänstverktyget. Vi önskar att man hade arbetat om gudstjänstmusik A, som i nuläget är 

bra, men som kunde behövt en revidering och en förnyelse. Vi önskar att musiken släpps fri 

eller att A finns med och övrig liturgisk musik och kanske även text släpps fri. Vi önskar en 

revidering av förbön 8, litanian, med en mer modern text. Vi skulle också önska fler sjungna 

förböner i mässan/gudstjänsten. Ny musik till introitus till julottan hade också varit önskvärt. 

Vi saknar påsknattsprefation. Vi saknar kyrkoårsanknuten mässmusik. I serie A finns det 

Kyrie, Gloria och Agnus Dei för olika tider i kyrkoåret. Det saknas i musikserie B-E. Där 

finns det bara i prefationen och det är en stor brist. Gudstjänsten måste varieras under 

kyrkoåret i såväl texter som liturgisk musik. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I ganska hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska dålig 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 



3214 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Varken bra eller dålig 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Varken dåligt eller bra 
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Avstår  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

I bön om förlåtelse är begreppen synd och skuld väldigt tydliga, nästan övertydliga. Det finns 

andra ord som betyder samma sak. Katastrof att den gamla syndabekännelsen nr 8 får finnas 

kvar. Därför får också förlåtelseorden denna betoning, i alla fall 2 och 3. Saknar aspekter av 

upprättelse. Det är gott att Gud förlåter, men lika viktigt att Gud också upprättar oss.  När det 

gäller överlåtelsebön så tycker vi att det är synd att överlåtelsebön 1 har blivit just en 

överlåtelsebön och inte låtit den vara kvar som bön om förlåtelse. Den borde återgå till 

momentet bön om förlåtelse och ta tillbaka överlåtelsebön 3 från 2012 års ordning.  

Kristusrop - vad betyder det? Varför inte använda det internationellt och ekumeniskt gångbara 

Kyrie med översättning Herre, förbarma dig. Viktigt att hitta en balans till det inklusiva 

språket och ta till sig Svenska akademins kritik att det måste vara viktigare att uttrycka sin tro 

än sin inklusivitet så att inte språket kommer före tron.  Vi har funderingar kring varför kyrie 

kommer efter förlåtelsen före gloria och inte före förlåtelsen (jag vet att ordningen var så 

redan i 1986 års handbok).  Generellt är Gloria-satserna lite långa.  Tycker det är bra att 

dagens bön är/blir obligatorisk. Det hjälper oss att vara/bli kyrkoårsanknutna.  Bra att det är 

möjligt att ha färre bibelläsningar i högmässan och i andra gudstjänster. Det ger en frihet, inte 

minst ur ett barnperspektiv.  När det gäller prefationen, bra att det står att en lekman kan 

inleda/framföra den.    Bra med många nattvardsbönsalternativ.  

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

Vi saknar ett tydligt adventstema i bön efter kommunion, i den bön som har överskriften 

advent. Den är väldigt allmän.  När det gäller gudstjänstmusiken önskar vi att man ska 

utveckla serie A. E har blivit bättre från 2012 till 2016 års ordning. Den hålls bättre samman. 

Bra med försångardelar, men kan bli tjatig tack vare detta. Nu är C kvar som ett hopkok och 

upplevs av oss som plottrig om man vill använda alla delarna. Vår kritik är dock: är B-E 
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hållbar över tid? Lokala initiativ önskas!  När det gäller dopordningen känns det knepigt med 

två befrielseböner. Befrielsebönen är en gammal excorcistrest och då måste den kanske få 

vara så dramatisk som nr 1 som handlar om livet och döden. Vi är inkastade i ett drama. 

Bevara i Livets bok - en kontrast till att vara i mörkrets makt. Vem avgör vilken befrielsebön 

som ska användas... prästen eller dopfamiljen om de blir varse att nr 2 finns?  Dopordningens 

förböner är torftiga i språket och inte språkligt korrekta. Det känns som om de är till för det 

skrivna men inte det läsa språket. Tycker generellt att språket i dopgudstjänsten behöver ses 

över. Det är inte farligt med storord  dopgudstjänsten.  Samlingsorden i 

konfirmationsgudstjänsten är fattigt och alldeles för allmänt. Detsamma gäller inledningsordet 

som är platt. Konfirmationen måste få utmana konfirmanderna att fundera över vad 

konfirmationsgudstjänsten innebär. Tycker att frågan om man vill konfirmeras ska vara 

obligatorisk och återfå sin plats efter trosbekännelsen. Teologin i konfirmationsgudstjänsten 

är fattig och mesig. Vi måste myndiggöra ungdomar och deras ställningstagande. Vi har de 

berömda orden i barnevangeliet: "Och hindra dem inte". Konfirmationsgudstjänsten har blivit 

"vuxensnäll". Den högtidliga formen och laddningen går om intet. Återigen tycker vi att det 

finns anledning att lyssna på Svenska Akademins kritik så att inte språket reducerar tron. 
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145: Lomma församling (registrerat: 2016-05-15 16:16:16) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Jan-Olof Aggedal / Bengt Wittje 

 

Befattning 

Kyrkoherde / Kyrkomusiker 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I ganska låg grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 

 



3219 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska bra 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Nej 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Nej 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Nej 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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 i A är den traditionella, det man kan säga är att det är bra att man har satt 

ackordsanalys i de fall musikern inte läser noter. • Musiken i B känns lite som ett hastverk där 

texten i de olika momenten borde kunnat inspirera till högre musikalisk kvalitet, karaktären på 

texten stämmer inte alltid ihop med melodik och tonart, moll till en lovsångskaraktär!? • Bra 

att det inte är utskrivna notvärden i prefationerna i C,utan är noterat med en recitationston, blir 

ett bättre flöde i gestaltningen av texten.Mer genomarbetad tonsättning av texterna. • Musiken 

i D har ett tydligt barnperspektiv och är lättsjunget och medryckande, lätt att lära sig och med 

en levande rytmik som är mycket användbart i främst familjegudstjänster. • Musiken i E 

håller en alltför låg kvalitet vad gäller melodik, harmonik, rytmik och i förhållande till 

textunderläggningen blir det ibland felaktiga och konstiga betoningar i relationen mellan text 

och musik, och inspirerar inte till att sjunga.  Sjungna moment: • Bra att man har tagit in 

sjungna moment i samband med GT, Ep och evangelieläsning, förbön mm.  Kyrkliga 

handlingar:  Bra nytonsättningar av förbön för begravning, dop och vigsel, spännande med 

prefationer, dock håller de som är skrivna 2011/2015 inte tillräckligt hög kvalitet musikaliskt.  

Sammanfattning: Negativt: Som helhet är musiken i B och E för idéfattig och undermålig och 

saknar de parametrar som utgör musikalisk kvalitet; koppling till texternas karaktär, samma 

tonarter som återkommer, litet omfång i melodiken som inte utvecklar vare sig präst, musikers 
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eller församlingens sångförmåga. Positivt: Noteringen är bra, inte minst i tex prefationerna 

där recitationstonen gör texten lättare att gestalta på ett levande sätt. Funktionaliteten är bra i 

A,C och D och lättfattlig för de som inte spelar efter noter. Läsbarheten överlag är också 

positiv.  

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 
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56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

I kontraktet finns det behov på arabiska,  men det kan vara en enkel agenda med rubriker och 

nyckeltexter för Högmässa, begravning. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 
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61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Nej 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Nej 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Ja 

 

67. 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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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Nej 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Ganska bra 

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. I kyrkohandboksförslaget ges möjlighet till doppåminnelse antingen med föreslagna 

eller andra ord. Ger detta förslag er möjlighet att utforma konfirmationsgudstjänsten 

som ni skulle vilja fira dem? 

I hög grad 
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77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Nej 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Nej 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Nej 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 
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97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Det bör vara fler fasta moment 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Två teologiskt principiellt viktiga noteringar:  ”Förlåtelseordens” formulering ”Du är 

förlåten” är en psykologisering som talar till människans känslor, men som inte är teologiskt 

korrekt. Det är inte jag som person som är förlåten utan mina synder. I dopet blir jag helad, 

renad från all synd, fullståndigt förlåten. Under livet gör jag ständigt synder och det är för 

dessa synder som förlåtelse ges. Förlåtelseordens formulering ska vara ”Dina synder är dig 

förlåtna”. Formuleringen ”Du är förlåten” finns inte med i tidigare KHB och bryter med 

Luthersk tradition och teologi.  Nattvardsbönerna behöver ses över så att alla enligt 

intentionerna i BEM innehåller epikles över brödet och vinet. Det räcker inte att några av 

nattvardsbönerna har koncekrationsepikles eftersom det i så fall kan finnas församlingar som 

aldrig kommer att använda fullständiga nattvardsböner.   
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106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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146: Grums pastorat (registrerat: 2016-05-15 16:26:19) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Mats Johansson Flygg 

 

Befattning 

Kh 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

[Inget svar] 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

[Inget svar] 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

[Inget svar] 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

[Inget svar] 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

[Inget svar] 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

[Inget svar] 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

[Inget svar] 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

[Inget svar] 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

[Inget svar] 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 



3246 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

[Inget svar] 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Bra  

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

[Inget svar] 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

[Inget svar] 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

[Inget svar] 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

[Inget svar] 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

[Inget svar] 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

[Inget svar] 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

[Inget svar] 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

[Inget svar] 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

[Inget svar] 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

[Inget svar] 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

[Inget svar] 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

[Inget svar] 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Varken dålig eller bra 

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska bra 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Varken dålig eller bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Varken dålig eller bra 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Ganska bra 

 

42. 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. 

 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 
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50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni 

gudstjänstordningarnas teologi när det gäller teologisk mångfald i Den allmänna 

gudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Bra  

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

[Inget svar] 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

[Inget svar] 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

[Inget svar] 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Eng, Ty, Fr o Spanska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

[Inget svar] 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

[Inget svar] 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

[Inget svar] 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

[Inget svar] 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

[Inget svar] 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

[Inget svar] 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. I konfirmationsgudstjänsten föreslås att två psalmer är obligatoriska men 

placeringen är flexibel. Om konfirmationsmässa firas föreslås tre psalmer som 

obligatoriska. Gör detta att ni kan fira konfirmationsgudstjänst på det sätt ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

[Inget svar] 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

[Inget svar] 

 

88. 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] 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

[Inget svar] 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

[Inget svar] 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

[Inget svar] 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Ganska bra 

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Bra  
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Bra  

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

[Inget svar] 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

[Inget svar] 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

[Inget svar] 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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147: Jönköpings pastorat (registrerat: 2016-05-15 17:03:36) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Pär Sjöstrand 

 

Befattning 

Komminister 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

[Inget svar] 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

[Inget svar] 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

[Inget svar] 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Ja 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Ja 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Ja 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Ja 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Ja 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Ja 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

I hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska låg grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Ganska dålig 

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Varken dålig eller bra 

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Ganska dålig 

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Varken dålig eller bra 

 

42. 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. 

Allmänt: För liten text gör det svårt att läsa. Kör bör uttryckligen anges som alternativ i 

försångarpartier, inte bara präst eller annan gudstjänstledare. Serie A: Kunde ha ytterligare ett 

par ackompanjemangsalternativ i djärvare och mer spännande form. Serie B: Bortsett från 

lovsången är det för svårt både för präst och församling. För många och svåra prefationer. 

Serie C: Överlag bra, men alldeles för få varianter när det finns så många anglikanska 

varianter med responsoriala svar att välja på. Likaså är det märkligt att lovsången från förra 

förslaget plockats bort. Sanctus 2 är dåligt arrangerad ackompanjemangssats. Serie D:Ange 

som alternativ att försångare kan sjunga i lovsångens verser.  Dålig kompromiss mellan 

rytmisk och reciterande sång/ackompanjemang i prefationerna. Bör göras helt om! Sanctus 

och Agnus Dei bra! Serie E: Känns överlag daterat i en handbok som ska hålla länge. Kyriet 

är enformigt. Lovsången alldeles för lång och ordrik - mer som en psalm än liturgisk sång.     

Församlingssvar 2  till kyrkans förbön fungerade bättre i det förra förslaget.  Nu har den 

ändrats till att ha försångare och vår upplevelse är att det blir stressigt istället för bön.   

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 
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44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Ja 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

Nej 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

Nej 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Ja 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

Nej 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

Ja 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Ja 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I ganska hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

Varken låg eller hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

I sin helhet 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

[Inget svar] 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

[Inget svar] 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 
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69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. 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 

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Varken dåligt eller bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

[Inget svar] 
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79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

[Inget svar] 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska dåligt 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

Varken låg eller hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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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89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  
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101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Varken dålig eller bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Det bör vara fler fakultativa moment 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Övergripande kritiska synpunkter: * Det musikaliska underlaget är alldeles för klent. Fler 

tonsättare borde ges möjlighet att ge bidrag utifrån givna textliga ramar. Med tanke på den 

massiva kritik som inkommit från såväl tunga instanser som flertalet församlingar bör 

processen göras om och få ta betydligt mer tid. Hellre bra och slitstarkt än snabbt och 

undermåligt! * Andra remissrundan har präglats av brådska. Eftersom förslaget kom mitt 

under "julserien", så blev tiden för att pröva detta i praktiken bara ett par månader.  Frågorna 

känns heller inte genomarbetade. Frågor kring Sanctus och Agnus Dei saknas exempelvis! I 

fråga 3 undras det om i vilken utsträckning man kommer utforma inledningsord lokalt, sjunga 

Introitus, be bön, förkunna och läsa bibelord. Vad ska en sådan fråga syfta till? Är det ens en 

gudstjänst om man i låg grad förkunnar, läser bibelord och ber? * Språkligt och delvis 

teologiskt (ex. nattvardsbönerna, dopgudstjänstens inledningsord)) känns förslaget inte heller 

tillräckligt väl genomarbetat för att stå sig under någon längre tid. * Att ha med de latinska 

termerna för de olika momenten i gudstjänsten är bra, men bör då konsekvent finnas med. Nu 

saknas Fractio (brödsbrytelsen) och Pax (fridshälsningen).   Kommentarer till frågorna: 13. 

Margareta Melins överlåtelsebön saknar meningen: "Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina 

händer." 28. De nya nattvardsbönerna känns inte tillräckligt genomarbetade. Önskvärt och 

naturligt hade varit om de i högre grad följt allmänkyrklig praxis epikles-instiftelseord-

acklamation-anamnes-doxologi-amen. I nattvardsbön 12 bör formuleringen: "Du ger oss 

dagligt bröd, hälsa och kraft" ändras till "Ge oss dagligt bröd...". Detta av uppenbara 

själavårdsmässiga skäl för den som saknar det dagliga brödet, hälsan och kraften. 47. Förslag 

till exultet/påskljusprefation bör finnas med i kyrkohandboken. 59. Dopgudstjänstens 

inledningsord är viktiga, då de ska uttrycka något av det dopet är, utan att vara för svåra eller 

för långa. Vi tycker ingen av inledningsorden gör det tillräckligt väl.  66. Den tredje dopbönen 

saknar kopplingen till vattnet och bör därför inte finnas med. 80. Frågan till konfirmanderna - 

vill ni konfirmeras? - är ställd på ett platt sätt och på en märklig plats i gudstjänstens 
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inledning. Att inte våga koppla den till tro och bekännelse är att underskatta konfirmandernas 

tro.  84. Språket i konfirmationsgudstjänsten  är inte helt lyckad i exempelvis förbönen: ord 

som "sammanhang och mening", "solidaritet och värna" känns inte som ord ungdomar 

använder om det är det som är ambitionen.  Slutsats: handboksförslaget har förtjänster, men 

också uppenbara brister, varför vi tycker att det ytterligare behöver genomarbetas grundligt. 

Framför allt gäller detta musiken, där ett rejält omtag behöver göras.  Språket i en handbok 

ska inte bara vara teologiskt redigt utan också vara stilistiskt väl genomarbetat. Här finns 

ytterligare förbättringar att göra, inte minst i en sådan väsentlig del som nattvardsbönerna.         

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 

 

 

  



3286 

 

148: Amnehärad-Lyrestads pastorat (registrerat: 2016-05-15 17:50:21) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Charlotte Holmgren 

 

Befattning 

Kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

I ganska låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

Avstår  

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

Avstår  

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Ja 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

Nej 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

Nej 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

Ja 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

Nej 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Ja 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska låg grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

17. 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 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

[Inget svar] 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

I hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

I hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska dåligt 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Bra  
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Ja 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 



3293 

 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Ja 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

Ja 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

Ja 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

Nej 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Avstår  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Avstår  

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Avstår  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Avstår  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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 C  Kristusrop 5 s.183 och Lovsången 7 s. 184. Dessa, som är utformade som 

växelsånger, upplever vi som melodiskt slätstrukna och monotona. Vidare kan växelsång 

innebära problem med försångare, om t ex ordinarie kyrkomusiker ersätts av vikarie, alt 

frånvaro av sjungande liturg, koralkör etc.  OBS! Lovsången 7 s. 184 har ersatt Lovsången 7 

på sid 170 i 2012 års kyrkohandboksförslag. Denna är inte växelsång, och den har istället, 

anser vi en redig och klar lovsångskarakt'är. Den har fått positiva reaktioner hos våra 

gudstjänstfirare, och vi anser därför att den bör återinsättas.   Gudstjänstmusik E  Kristusrop 

7, s. 242 Här föreligger återigen en växelsång, och vi står därför inför samma problematik vid 

frånvaro av försångare, som redan angivits. Vi bedömer återigen det melodiska som 

synnerligen slätstruket med ständig upprepning av fallande terser etc.  OBS! I 2012 års förslag 

på sid 209 återfanns "Möt mig nu som den jag är". Vi anser att den kan användas i 

gudstjänster med "lättare" prägel och därför kan återinsättas. Den har förklarats utmönstrad p 

g a att den ansetts "inte vara något Kyrie". Det nya uttrycket för Kyrie är ju "Kristusrop", 

vilket vi inte anser motsäger innehållet i denna, som också fått positiva reaktioner från våra 

gudstjänstnesökare.   För pastoratets remissgrupp, tillsatt av kyrkorådet  Lars Kullnes 

Musikdir, organist i Amnehärad - Lyrestads pastorat    
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43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

[Inget svar] 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 
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49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

[Inget svar] 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska låg grad 
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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Samiska språk 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Engelska och arabiska. De kyrkliga handlingarna likt tidigare, i formen av ett tillägg till 

kyrkohandboken. 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Nej 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 
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62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Ja 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 
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68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Ja 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

71. Dopet är ett av sakramenten. Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära kommer till uttryck i  dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016? 

Bra  

 

72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ha doppåminnelse 
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78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Ja 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Bra  

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 
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87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

92. 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 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

Ja 
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93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

Nej 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

Ja 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Ja 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Ganska bra 

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 
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99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Bra  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 

 

104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Beträffande enkätens frågor med nummer 36 till 41, anser vi det omöjligt att besvara dessa,, 

om man inte provat hela gudstjänstmusikserierna och då vi inte gjort detta avstår vi ifrån att 

besvara frågorna nr. 36 till 41. Teori är en sak och praktik en annan och båda bör praktiseras 

om ett rättmätigt svar skall kunna avges, anser vi.  Beträffande enkätens frågor nummer 45 till 

50, anser vi det omöjligt att besvara dessa, då vi inte i praktiken använt oss av ordningen för 

Påsknattsmässa. Teori är en sak och praktik en annan och båda bör praktiseras om ett 

rättmätigt svar skall kunna avges, anser vi.    

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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149: Vellinge-Månstorps församling (registrerat: 2016-05-15 

18:00:55) 

 

Namn på kontaktperson (obligatoriskt) 

Iva-Katharina Kummer 

 

Befattning 

kyrkoherde 

 

2. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Utforma inledningsordet lokalt 

Varken låg eller hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Sjunga Introitus 

I låg grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Ha förkunnelse 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Läsa bibelord 

I hög grad 

 

3. I gudstjänsterna kommer vi vilja:Be bön 

I hög grad 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:1 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:2 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:3 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:4 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:5 

Nej 
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4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:6 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:7 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:8 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:9 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:10 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:11 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:12 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:13 

Ja 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:14 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:15 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:16 

Nej 

 

4. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:17 

Nej 

 

5. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön om förlåtelse möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 1 

Nej 
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6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 2 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 3 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 4 

Ja 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 5 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 6 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 7 

Nej 

 

6. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Bön om förlåtelse: 8 

Nej 

 

7. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förlåtelseord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  1 

Ja 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  2 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  3 

Nej 

 

8. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Förlåtelseord:  4 

Nej 

 

9. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Löftesord möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:1 

[Inget svar] 
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10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:2 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:3 

[Inget svar] 

 

10. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Löftesord:4 

[Inget svar] 

 

11. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 1 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 2 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 3 

Ja 

 

12. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Tackbön: 4 

Nej 

 

13. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Överlåtelsebön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:1 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:2 

Ja 

 

14. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Överlåtelsebön:3 

Nej 

 

15. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Kristusrop/Kyrie möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 
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16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop1, 

Gudstjänstmusik A 

I låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik A med  olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 3, 

Gudstjänstmusik B 

I ganska låg grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 4, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 5, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 6, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

16. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Kristusrop/Kyrie:Kristusrop 7, 

Gudstjänstmusik E 

I ganska hög grad 

 

17. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovsången/Gloria och 

Laudamus möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 1, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

I ganska låg grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 2, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 
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18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 3, 

Gudstjänstmusik A 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 4, 

Gudstjänstmusik A med olika melodier 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 5, 

Gudstjänstmusik A 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 6, 

Gudstjänstmusik B 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 7, 

Gudstjänstmusik C 

Varken låg eller hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 8, 

Gudstjänstmusik D 

I ganska hög grad 

 

18. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Lovsång/Gloria o. Laudamus:Lovsång 9, 

Gudstjänstmusik E 

Varken låg eller hög grad 

 

19. Att Dagens bön är obligatorisk i Mässa/Gudstjänst när den firas som 

huvudgudstjänst anser vi är: 

Bra  

 

20. Att det är möjligt i Högmässan att ha färre bibelläsningar anser vi är: 

Ganska bra 

 

21. 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  

 

22. Att i undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är: 

Ganska dåligt 
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23. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Kyrkans förbön kan utformas som ni 

skulle vilja fira gudstjänst? 

I hög grad 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:1 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:2 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:3 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:4 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:5 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:6 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:7 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:8 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:9 

Nej 

 

24. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Kyrkans förbön:Lokalt utformad 

Ja 

 

25. 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 

 

26. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Prefationen möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja forma den? 

I ganska hög grad 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Advent 

Ja 



3315 

 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Jul 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trettondagstiden 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Fastan/Passionstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Påsk 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Pingst 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Trefaldighetstiden 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Mariadagar 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 1 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 2 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Allmän 3 

Ja 

 

27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E1 

Ja 
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27. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Prefation för:Lovsägelsen E2 

Ja 

 

28. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :1 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :2 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :3 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :4 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :5 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :6 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :7 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :8 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :9 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :10 

Ja 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :11 

Nej 

 

29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :12 

Nej 
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29. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda Nattvardsbön :13 

Ja 

 

30. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller O Guds Lamm möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :1 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :2 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :3 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :4 

Ja 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :5 

Nej 

 

31. I gudstjänsterna kommer vi att vilja använda O Guds lamm :6 

Nej 

 

32. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Bön efter kommunion 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Advent 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Jul o. 

Trettondagstiden 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Fastan 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter 

kommunion:Fastan/Passionstiden 1 

Ja 
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33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Påsk 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Pingst 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Trefaldighetstiden 

2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Kyrkoårets slut 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 1 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 2 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 3 

Ja 

 

33. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda Bön efter kommunion:Allmän 4 

Ja 

 

34. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Lovprisning möjlighet att 

utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Avstår  

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:1 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:2 

[Inget svar] 

 

35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:3 

[Inget svar] 
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35. I gudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Lovprisning:4 

[Inget svar] 

 

36. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik A 

Bra  

 

37. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik B 

Avstår  

 

38. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik C 

Ganska bra 

 

39. Ge församlingens  bedömning av Gudstjänstmusik D 

Bra  

 

40. Ge församlingens bedömning av Gudstjänstmusik E 

Bra  

 

41. Ge församlingens bedömning av övriga sjungna moment i den allmänna 

gudstjänsten. 

Avstår  

 

42. 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. 

Helig 3 håller inte rent teologiskt. 

 

43. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Julotta såsom ni skulle vilja 

fira den? 

I hög grad 

 

44. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Långfredagsgudstjänst såsom 

ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

45. Ger kyrkohandboksförslaget er möjlighet att utforma Påsknattsmässa såsom ni 

skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:1 

Ja 
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46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:2 

Nej 

 

46. I påsknattsmässan kommer vi vilja använda Inledningsord:Annat 

Ja 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Före inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Direkt efter inledningsordet 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid evangelieläsningen 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Vid annat tillfälle 

[Inget svar] 

 

47. I påsknattsmässan kommer vi att vilja tända påskljuset:Inte alls 

[Inget svar] 

 

48. I påsknattsmässan kommer vi att ha doppåminnelse. 

Nej 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

inte har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har doppåminnelse 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har dop 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:När vi 

har konfirmation 

[Inget svar] 

 

49. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ha bön om förlåtelse och förlåtelseord:Inte 

alls 

[Inget svar] 

 



3321 

 

50. I påsknattsmässan kommer vi att vilja ställa frågan: Vill ni, med Guds hjälp… 

Nej 

 

51. Ryms församlingens gudstjänsttraditioner inom de ramar som ges i 

kyrkohandboksförslaget? 

I ganska hög grad 

 

52. Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för den gudstjänstfirande församlingens 

delaktighet? 

I hög grad 

 

53. Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära? 

I ganska hög grad 

 

54. 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 

 

55. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till 

exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

56. Ger kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den 

allmänna gudstjänsten? 

I ganska hög grad 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Finska 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Meänkieli 

Nej 

 

57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Romani 

Nej 

 

57. 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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57. Har ni behov av att kyrkohandboken översätts till nationella minoritetsspråk och 

teckenspråk i sin helhet eller i delar?Teckenspråk 

Nej 

 

58. Finns det andra språk där ni har behov av att delar av eller hela kyrkohandboken 

översätts till? 

Kyrkliga handlingar: tyska, engelska 

 

59. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 1 

Ja 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 2 

Nej 

 

60. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Inledningsord:  Nr 3 

Ja 

 

61. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Tackbön möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

Varken låg eller hög grad 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 1 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 2 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Nr 3 

Ja 

 

62. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Tackbön:Lokalt formulerad 

Nej 

 

63. Ger kyrkohandbokens alternativ när det gäller Befrielsebön möjlighet att utforma 

dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 1 

Ja 
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64. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Befrielsebön:Nr 2 

Ja 

 

65. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Dopböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 1 

Ja 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 2 

Nej 

 

66. I dopgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande Dopbön:Nr 3 

Nej 

 

67. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Förböner möjlighet att 

utforma dopgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 1 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 2 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Nr 3 

Ja 

 

68. I dopgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:Lokalt formulerad 

Nej 

 

69. 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 

 

70. Dopgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget 2016 i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira dopgudstjänst på 

det sätt ni skulle vilja? 

[Inget svar] 

 

71. 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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72. Hur bedömer ni språket i dopgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

73. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för dop i krissituation. Det 

anser vi är: 

Bra  

 

74. Ger kyrkohandboksförslagets ordning för Bikt möjlighet att utforma 

biktgudstjänsten som ni skulle vilja? 

Avstår  

 

75. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Samlingsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

76. 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 

 

77. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ibland ha doppåminnelse och ibland inte 

 

78. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma konfirmationsgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I hög grad 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 1 

Ja 

 

79. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi vilja använda följande inledningsord:Nr 2 

Nej 

 

80. Inledningsordet kan fortsätta med Fråga till konfirmanderna. Ger det er möjlighet 

att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I låg grad 

 

81. I konfirmationsgudstjänsterna kommer vi att: 

Ställa frågan 

 

82. 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 ganska hög grad 

 

83. Hur bedömer ni teologin i konfirmationsgudstjänsten? 

Ganska bra 

 

84. Hur bedömer ni språket i konfirmationsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

85. Konfirmationsgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira 

konfirmationsgudstjänster på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

86. Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Inledningsord möjlighet att 

utforma vigselgudstjänsten som ni skulle vilja fira den? 

I ganska hög grad 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 1 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 2 

Ja 

 

87. I vigselgudstjänsterna kommer vi vilja använda:Nr 3 

Ja 

 

88. 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 

 

89. Vigselgudstjänsten är förändrad i kyrkohandboksförslaget i relation till 

kyrkohandboksförslaget 2012. Gör dessa förändringar att ni kan fira vigselgudstjänster 

på det sätt ni skulle vilja? 

I ganska hög grad 

 

90. Hur bedömer ni teologin i vigselgudstjänsten? 

Bra  

 

91. Hur bedömer ni språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Ganska bra 

 

92. Ger kyrkohandbokförslagets alternativ när det gäller böner (t.ex. i samband med 

griftetalet och förböner) möjlighet att utforma begravningsgudstjänsten som ni skulle 
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vilja? 

I hög grad 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:(O) Gud, du är livets källa, ... 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:1 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:2 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:3 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:4 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:5 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:6 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:7 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:8 

[Inget svar] 

 

93. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande böner vid 

begravningsgudstjänst:9 

[Inget svar] 
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94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:1 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:2 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:3 

Ja 

 

94. I begravningsgudstjänsten kommer vi vilja använda följande förböner:4 

Nej 

 

95. Ge församlingens bedömning av musiken vid de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

96. Kyrkohandboksförslaget 2016 följer i stora delar kyrkohandboksförslaget 12. Ger 

det er möjlighet att utforma begravningsgudstjänsterna som ni skulle vilja? 

I hög grad 

 

97. Hur bedömer ni teologin i begravningsgudstjänsten? 

Bra  

 

98. Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel i böner)? 

Bra  

 

99. I kyrkohandboksförslaget finns en utskriven ordning för begravning av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder. Det anser vi är: 

Bra  

 

100. Ge församlingens  bedömning av sjungna moment i de kyrkliga handlingarna. 

Avstår  

 

101. 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  

 

102. Det föreslås att begreppet 'de gemensamma gudstjänsterna' ersätts av begreppet 

'Den allmänna gudstjänsten' på flera ställen i Kyrkoordningen. Detta anser vi är: 

Bra  

 

103. Vad är er generella bedömningarna av ordningarna för Den allmänna 

gudstjänsten? 

Ganska bra 
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104. Vad är er generella bedömning av de föreslagna ordningarna för De kyrkliga 

handlingarna? 

Ganska bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Högmässa ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Mässa ej som 

huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Gudstjänst ej 

som huvudgudstjänst 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Dopgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment i...Ordning för 

bikt 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Konfirmationsmässa-/gudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Vigselgudstjänsten 

Avvägningen är bra 
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105. Vad anser ni om avvägningen mellan fasta och fakultativa moment 

i...Begravningsgudstjänsten 

Avvägningen är bra 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.1 

Konfirmation: Bra att frågan har kommit tillbaka, men den borde flyttas till sin tidigare plats.  

Dop: Namnfrågan kommer väldigt tidigt. Förslaget betydligt bättre än det från 2012.  Ibland 

för många alternativ. Handboksförslaget som bok kan inte användas i gudstjänstsammanhang. 

Denna förväntan finns dock på en ny kyrkohandbok.    Svårt att ge ett seriöst och genomtänkt 

remissvar, när man knappt har hunnit fira gudstjänst enligt det nya förslaget. 

 

106. Här finns möjlighet att ge synpunkter på kyrkohandboksförslaget 2016 både när 

det gäller övergripande frågor och detaljer.2 
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