Kirkeværtens opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

-At tænde levende lys 30 min før gudstjenestestart.
-At aftale med kirketjener og præst om, hvorvidt der
er særlige forhold omkring dagens gudstjeneste.
-At stå ved indgangen og hilse på alle og dele
salmebøger ud.
-At vise børn og forældre, at der er et børnerum
under orglet + evt. uddele børnebøger.
-At læse ind- og udgangsbøn..
-At læse kirkebønnen
-At stå for udskænkning af kaffe efter gudstjenesten.
FRIVILLIGT: At assistere præsten ved nadver oppe
ved alteret, MEN KUN når der er mange altergæster.

Kirkevært i Svenstrup Kirke

Kompendium til kirkeværter 2015

Kirkeværtens oversigt:
INDEN GUDSTJENESTEN:
Tænde levende lys senest 30 min før gudstjenestestart.
Kontakt til kirketjener, organist og præst: alt på plads?
forløb og rollefordeling? hvad skal uddeles?
Hente mikrofon og kirkeværtsmappe med bønner og andet i
skabet under pulpitur/ orglet.
Stille sig ved indgangen og dele salmebøger og tillæg +? ud.
Vise børn og forældre, at der er et børnerum under orglet.
UNDER GUDSTJENESTEN:
Klokkeringning, velkomst, bedeslag
Præludium- sætte sig når præludiet begynder. Og
have mikrofonen sat fast.
Indgangsbøn - Kirkevært vendt mod menigheden i
korbuen eller på gulvet foran.
Første salme, Hilsen, Bøn, Læsning
Anden salme
(Ved dåb er anden salme
dåbssalmen og dåben foregår herefter og afsluttes af de to
sidste vers af dåbssalmen.)
Musikinterval
Trosbekendelse (udelades ved dåb)
Tredje salme, Evangelielæsning, Prædiken, lovprisning.
Apostolsk velsignelse (Vor Herre … være med os alle!)
Kirkebøn Kirkevært vendt mod menigheden( I
korbuen eller på gulvet foran)
Fjerde salme
Nadver ( Kirkeværten kan evt. hjælpe til hvis der er mange
altergæster. Dette er FRIVILLIGT)
Bøn, Velsignelse
Femte salme
Udgangsbøn ved Kirkevært

Meddelelser
Postludium
Kirkeværten går ud sammen med præsten
EFTER GUDSTJENESTEN:
Stå for udskænkning af kaffe efter gudstjenesten evt.
sammen med kirketjener. Lægge sidste salmebøger samt
kirkeværtsmappe og mikrofon på plads i skabet efter kaffen.

Indgangs og udgangsbønner:

Indgangsbøn I

Udgangsbøn I

Lad os be sammen:
Herre vor gud,

Lad os be sammen:
Herre, jeg takker dig

hør os, som er samlede her i det hus, vi har bygget for dit
navn.
luk vore ører op,
så vi hører dit ord,
luk vore øjne op,
så vi ser din herlighed,
luk vore hjerter op,
så vi åbner os for dig,
giv os stemme,
så vi bekender og lovsynger dig, du herre, som skaber
os,
du frelser, som forløser os,
du helligånd, som trøster os
i livet og i døden.
Amen.

af hele mit hjerte,
fordi jeg går ud herfra
som et frit menneske
med mine synders forladelse
og din velsignelse.
Bliv hos mig med din fred,
og giv mig mod til at leve,
som du har lært mig.
Amen.

INDGANGSBØN II

UDGANGSBØN II

Lad os be sammen!

Lad os be sammen!

Herre, vi er her i dag

Herre vi ber dig:

for at rette vores opmærksomhed mod dig.

Lad os gå ud her fra

Vær du hos os,

med glæde i vore hjerter.

og hjælp os til at åbne vort sind,

Hjælp os til at huske, at du altid er nær,

så vi bliver stille og opmærksomme.

så det styrer vore tanker og handlinger

Lad os fornemme din guddommelige kraft,

og skaber respekt for alt levende,

som er over alt og i alt.

som er til.

Amen.

Lad din Ånd være med os
indtil vi igen samles i dit navn.
Amen.

INDGANGSBØN III
Lad os be sammen

UDGANGSBØN

III

Lad os be sammen
Herre, vi er samlet her i dit hus
for at møde dig og din kærlighed.
Gør os åbne,
så vi med hver fiber i vor krop fornemmer,
at du er nær.
Lad dit ord slå rod i vore hjerter,
så du lever i os.
Lad os blive et i dig,
og tjene dig i alle ting.
Det be'r vi om.
Amen!

Herre vi takker dig,
fordi vi går ud herfra med din velsignelse.
Bliv hos os med din fred
og lad din kærlighed fylde vore hjerter.
Lad dit lys styre alle vore handlinger
og hjælp os
at kaste alt det gamle bort
så vi bliver nye mennesker i din ånd. Amen!

INDGANGSBØN IV

UDGANGSBØN IV

Lad os be sammen!

Lad os be sammen!

Herre, vi er kommet her for at møde din

Herre, vi takker dig,

kærlighed og sandhed.

fordi vi går ud herfra med din fred,

Send os din Helligånd,

frie i din nåde og bundet af kærlighed

og gør os åbne for,

til dig og vor næste.

hvad du vil sige til os.

Bliv hos os med din velsignelse,

Lad ordet slå rod i vore hjerter,

og giv os styrke til at leve

så du lever i os, og vi bliver ét i dig

efter din vilje.

og tjener dig i alle ting.

Amen!

Amen!

Jul:

Jule-udgangsbøn:

Jule-indgangsbøn:

Kære Gud.
Tak fordi vi kan gå fra din julegudstjeneste så rigt velsignet.
Gå nu med os ind i julens dage.
Vær med os og send din trøst og styrke, din sprudlende
glæde og kærlighed
ind i hjertet på os alle
og lad os altid mærke din nærhed når vi vandrer ad dine
veje.
Amen

Kære Gud.
Du åbner himmelens dør for os
du lader os bo i dit hjerte.
Nu vil vi åbne vore døre og hjerter for dig.
Kom til os og bo her på vores sted og i vores sind.
Kom til os her i vor gudstjeneste,
så vi hører hvad du siger,
og mærker dit nærvær.
Amen.

BØRNEGUDSTJENESTE:

UDGANGSBØN:

INDGANGSBØN:

KÆRE GUD.
TAK FORDI DU HØRER VORES BØNNER OG TAGER
IMOD OS, SÅDAN SOM VI ER.
BLIV HOS OS ALLE , NÅR VI GÅR HJEM HERFRA I DAG.
HJÆLP OS TIL AT PASSE PÅ HINANDEN
- BÅDE DE STORE OG DE SMÅ.
TAK, FORDI DU ALTID ER MED OS.
AMEN.

KÆRE GUD I HIMLEN.
VI ER KOMMET I KIRKE
FOR AT SYNGE, BEDE OG HØRE DIG TALE TIL OS.
LUK VORES ØRER OG HJERTE OP,
SÅ VI HØRER, HVAD DU SIGER
I DAG OG ALLE DAGE.
AMEN

Kirkebønner:
Kirkebøn I

og derfor dybt forbundet med os selv.
Lær os at åbne vore hjerter for dig.
Hjælp os at blive stille,

”GAMLE SVENSTRUP-KIRKEBØN”
Lad os be dagens kirkebøn sammen:
Almægtige og kære Gud!
Verden er din,
og vi tilhører dig.
Hjælp os til at forstå, at du altid er nær.
Når vi føler os fjernt fra dig,
så lad os huske,
at vi alle er celler
dybt forankrede i dit legeme.
Du har lagt kloden
med dens planter og dyr i vore hænder. Hjælp os at leve her
i fred,
så vi ikke volder nogen skade.
Du har betroet hver enkelt af os livet.
Lad os leve det
i kærlighed og hengivenhed.
Lad os forstå, at alle mennesker
uanset race og religion fjender som venner er en del af dig

så vi kan høre, hvad du vil sige til os.
Lad dit ord blive vort faste holdepunkt,
så vi fuldt ud forstår,
at Kristus er levende.
Amen

Kirkebøn II

Kirkebøn III

Lad os be dagens kirkebøn sammen:

RITUALBOGENS KIRKEBØN

Herre vor Gud, himmelske Far, tak fordi du gav os alle din

Lad os be dagens kirkebøn sammen:

vej, som vi kan følge ind i fællesskabet med dig, du
kærlighedens og forsoningen Herre.

Trøst og styrk du vor Gud, alle dem,som er syge og
sorgfulde, enten de er fjern eller nær.

Jesus Kristus, du, som er vejen, led alle, der bestemmer og

Vær med din nådige hjælp hos alle dem,

udøver myndighed i vores land, så alle må lære at tjene dig
og sætte sig selv til side.
Vi ber dig, vær nær hos alle fattige og forpinte. Dem, der har
mistet og er truet af magtmisbrug, krig og terror. Sammen
med dem, håber vi på dit svar, når modstand og
fortvivlelsen gør os afmægtige.
Fyld os alle med din uendelige kærligheds ånd. Skænk vores
hjertes hænder din kraft og klarhed, så vi i skole og hjem,
kirke og samfund må følge din vej og gøre din vilje.
Tak, fordi du fører din vej igennem vores menighed og
sender os ud med din Helligånd. Giv os nåde til at leve i din

som lider under anfægtelser, og stå os alle bi, når vi fristes.
Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den.
Velsign og bevar dine hellige sakramenter og lad dit ord
have frit løb iblandt os,
for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i
Helligånden må udbredes og vokse,
og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og
dødens skygge.
Hold din beskærmende hånd over vort folk og
fædreland og al dets øvrighed,

kærligheds lys, og samles hjemme hos dig under din evige

Velsign og bevar vor dronning og hele dronningens familie.

glædes sol. Amen.

Vi beder for flygtninge og fremmede i vort land, at de må
blive mødt med medfølelse og accept.
Giv dem og os alle
nåde, fred og velsignelse
og efter et kristeligt liv, den evige salighed. Amen

Kirkebøn IV
Lad os bede dagens Kirkebøn sammen: ( Af MaiBritt J. K.)
Kære Gud.
Vi takker dig for livet, du har givet os, og vi beder dig være
nær hos alle, som har brug for din hjælp, omsorg og
kærlighed.
Vi takker dig for den kærlighed og glæde du skænker os
gennem andre mennesker.
Hjælp os, så vi ikke overser mennesker som er i nød og som
har brug for os.
Lad os være dine tjenere, så vi kan række din kærlighed,
videre til dem vi møder på vores vej.
Brug os til at skabe tryghed og livsglæde for andre.
Vi takker dig for din kirke på hele jorden. Brug den til at
sprede dit ord blandt mennesker, helt ud til jordens ender.
Velsign og bevar alle dine menigheder.
Vær altid nær hos alle dem, der beder til dig.
Vær nær hos dem der er syge og hos dem som er ramt af
sorg. Vær nær hos dem der lider og er ramt af sult og krig de undertrykte og forfulgte. Vær hos de ensomme, hos dem
der har mistet én, de holdt af og hos dem, der har døden tæt
inde på livet. - Ræk dem og os alle din hånd med helse og
fred, velsignelse og nærhed.
Vi beder for alle vore kære, for vort land og vort folk - for
dem, der har magten i vort samfund og for vor dronning og
hele hendes familie.
Velsign os alle, så vi må leve vort liv i troen på dig – og lad os
aldrig glemme dette ene: at vi er dine børn og du er vor Far
og frelser. Amen

Kirkebøn: Juleaften
(Af Ingrid Schrøder Hansen)

Kirkebøn: Nytår.
( Af Mai-Britt Josephsen Knudsen)

Vor Gud og Far i Himmelen!
Vi takker dig for livet, du har givet os
Tak for hver en glæde, du rækker os,
og tak for hvert et menneske, vi holder af.
Hjælp os med at leve,
så dit julebud kan give genlyd i vores liv.
Vi beder dig for alle mennesker under din himmel,
og særligt for dem, som har det svært:
For dem, som sulter og lider,
for dem, som sørger og savner,
og har svært ved at holde jul i år,
og for dem, som må leve i angst og krig.
Herre, rør ved vores hjerter,
så dit julebud kan give genlyd i os
og synge højt af din glæde.
Brug os som dine sendebud
til at tænde lys i verdens mørke
og håb i menneskers fortvivlelse
For os er i dag en frelser født.
Ære være Gud i det højeste!
På jorden fred.
I mennesker Guds kærlighed.
Amen

Kære Gud.
Vi takker dig fordi vi endnu engang har fået lov til at opleve
et årsskifte. Velsign det nye år for os alle.
Vi takker dig for det forgangne år, for livet, du har givet os,
og for de mennesker du har sat ved vores side.
I det nye år, vi netop er trådt ind i, beder vi dig være nær
hos alle, som har brug for din hjælp, omsorg og kærlighed
og vi siger dig tak for den kærlighed og glæde du skænker os
gennem andre mennesker.
Hjælp os, så vi ikke overser mennesker som er i nød og som
har brug for os.
Lad os være dine tjenere, så vi kan række din kærlighed
videre til dem vi møder på vores vej.
Vi takker dig for din kirke på hele jorden. Lad den sprede
dit ord blandt mennesker, helt ud til jordens ender og giv
alle der rammes af dit ord, din velsignelse, håb og fred.
Vær nær hos alle der beder til dig, hos de syge og hos dem
som er ramt af sorg. Vær hos dem der lider og er ramt af
sult og krig - de undertrykte og forfulgte.
Vi beder for alle vore kære, for vort land og vort folk - for
dem, der har magten i vort samfund og for vor dronning og
hele hendes familie.
Velsign os alle i det nye år, så vi må leve vort liv i troen på
dig – og lad os aldrig glemme dette ene: at vi er dine børn
og du er vor Far og frelser.
Amen.

