Mandat for Gudstjenesteutvalget Olsvik menighet
VEDTATT 11.6.2010

1. Forankring
Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle kristne. Den er stedet der de kristne trer
fram som en menighet, et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud.
GU vil sette fokus på gudstjenesten og arbeidet for større engasjement, deltakelse og
tilhørighet. Kirkerådet startet tidlig i 2004 en reformprosess for gudstjenestelivet i Den
norkse kirke. Ny ordning for hovedgudstjenesten, ny dåpsliturgi og ny tekstbok skal etter
planen tas i bruk 1. søndag i advent 2011.
Vi vil gjennom gudstjenesten tegne Guds himmel over Olsvik sogn.
Slik at Gud kan skape Kristustro og kristen identitet,
Håp, trøst og glede, fellesskap mellom de ulike mennesker i alle aldre,
Tilhørighet og rom for livsfortellinger og livserfaring.
2. Tidsperiode
• Mandatet gjelder fra april 2010 til menighetsrådet vedtar noe annet.
• Oppnevningene sammenfaller med menighetsrådperioden.
3. Sammensetting
• Menighetsrådet oppnevner leder av utvalget.
• Menighetsrådet oppnevner et medlem i utvalget som sitter i menighetsrådet.
• Arbeidsutvalget oppnevner øvrige medlemmer.
• Utvalget bør bestå av minst 7 medlemmer. En representant fra menighetsrådet, tre
representanter fra menighetsarbeidet, samt kantor, kapellan og sokneprest.
4. Oppgaver; i samarbeid med ansatte og andre frivillige:
• Utvalget skal på eget initiativ og / eller på initiativ fra menighetsråd eller stab
reflektere over og utarbeide forslag til gudstjenester, liturgiske endringer,
gudstjenestesteder og rammer som skaper gode møter etter målsetning og visjon,
og gjør at våre medmennesker vil komme til kirke i Olsvik.
• Utvalget har forslagsrett til gudstjenesteplan og liturgiske variasjoner.
Menighetsrådet treffer beslutningene som ikke er tillagt sokneprest, prost eller
biskop. Utvalget kan i saksprosess henvende seg til og kommunisere med aktuelle
samarbeidspartnere.
• Utvalget rapporterer til menighetsrådet i møte, enten ved MR - representant,
utvalgsleder eller sokneprest ut fra tilsendt referat.
• Bidra til at menighetens vedtatte planer for gudstjenesteliv gjennomføres.
• Sørge for at frivillige rekrutteres, ivaretas, kurses og gis omsorg og oppfølging.
Sognepresten har det overordnede ansvaret for at vedtatte planer blir gjennomført.

"Gudstjeneste skal være stedet der en kan feire Jesu oppstandelse og
oppleve Guds nærvær og nåde"

Høymesse

Kirkekaffe
Familiegudstjeneste

Gudstjeneste feires der folk bor, i den
lokale kirken. Hit kommer vi med våre liv i
glede og i sorg.

Ung Messe
Skolegudstjeneste
Temagudstjeneste

Vi kommer for å døpe våre barn og for å få
del i et kristent fellesskap, for å tilbe Den
treenige Gud, i sanger, bønner og tekster.

Søndagsskole
Gudstjenesten skal være
tidspunktet der en får stanse opp
og møte seg selv.

Høytidsgudstjenester
Gudstjenesteverksted
Friluftsgudstjeneste
Bønn

Kyrie

Nåde

Musikk
Tekst

Gloria
Kunst

Å møtes i gudstjenesten, enten fordi den i
det ytre er viktig for oss som en del av en
rytme, eller som det sted der det skapes
gode fellesskap, har paralleller verden
over.

Ettertanke

Kirken er et verdensvidt
fellesskap, med røtter tilbake til
Jesu fellesskap med sine disipler.

Betingelsesløs tilgivelse
Å delta i gudstjenesten er for mange
mennesker en vane. Det markerer
forskjellen på hverdag og helg og fyller et
behov for høytid og hellighet, for
tilhørighet og tilbedelse.

Kirken er Guds folk på vandring, verden
over, mot et himmelsk mål.

Andre kommer kanskje fordi de er
blitt invitert og fordi de skal være
faddere for et barn eller delta i en
konfirmasjon.

Olsvik menighetsråd
Olsvik 11.6.2010.

Gudstjenesten skal være en
ramme for ekte menneskelig
fellesskap.

