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KIRKEVERT I ÅSANE KIRKE  
OG I ÅSANE GAMLE KIRKE 

 

Kirkevertene er menighetens første kontaktpunkt med 
kirkegjengerne og har som hovedrolle å la alle kjenne seg 
velkommen til kirke, samt å utføre en del praktiske oppgaver.  
Dette er derfor en meget viktig oppgave i menigheten. 
 

Fremmøtet senest 30 min. før gudstjenesten begynner. Ved 
spesielle gudstjenester, som konfirmasjon eller julaften, må en 
møte 1 time før gudstjenesten starter. Ved store gudstjenester er 
det satt opp flere kirkeverter.  
 

OPPGAVER:  
Vanligvis vil prest sende ut info om gudstjenesten via epost/SMS 
noen dager før. Har en ikke hørt noe, tar en kontakt med prest ved 
oppmøte for å høre om det er noe spesielt som skal gjøres. 

• SALMEBØKER/ PROGRAM/ STORSKJERM:  
 Presten informerer om bruk av salmebok eller at tekster kommer 

på storskjerm. Kirkeverter deler ut salmebok/program. Husk at 
den blå, storstilte, er tilgjengelig for dem som vil ha større skrift. 
NB! Dersom salmene for dagen er ukjente, kan det være lurt å 
dele ut salmebok også om tekstene kommer på storskjerm.  

 Til store gudstjenester trykkes det gjerne opp eget program. 
Disse deles ut i døren. Det er også tilgjengelige program i skapet: 
«Dåp i gudstjeneste» og «Dåp i gudstjeneste kl. 13.00».  

• LEKEKROKEN: 
 Se til at leker er satt ut på gulvet før gudstjenesten. Folk med 

barnevogn kan gjerne føres inn via bakdør. Hjelp kirketjener med 
å rydde bort etter gudstjenesten.  

• PLASS I KIRKEN:  
 De gangene det blir fullt i kirken, prøver kirkevertene å anvise 

plasser. Stoler må ikke stå løse eller flyttes. Rullestoler plasseres 
på anvist plass i midtgangen uten å sperre rømningsvei. 
Kirketjener fjerner om nødvendig et par stoler.  

 NB! NØDUTGANGER OG RØMNINGSVEIER MÅ IKKE BLOKKERES! 
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• VAKTHOLD/Brannvakt:  
 En åpen kirkedør kan være fristende for uvedkommende. En 

kirkevert må alltid ha kontroll med våpenhus/ garderobe/ 
dåpssakristi. Om brannalarmen går forholder man seg til 
instruks fra prest eller kirketjener som leder evakueringen. 

 Ved store gudstjenester må en ha to brannvakter fremme i 
kirken, ved orgelet og flygelet. Samtidig må en være bak i 
menighetssalene og en i våpenhus/garderobe. Alle skal være 
våken for akutte situasjoner underveis i gudstjenesten. 

• OFFER: 
 Offeret tas vanligvis opp i benkeradene etter kirkebønnen. 

Vanligvis går det greit å være bare to, men skulle det være ekstra 
mye folk, kan man spørre kjente fra menigheten om å være 
behjelpelig, så dere blir fire innsamlere. Det er mulig å bruke 
bankterminal ved offer. Kirketjener kan betjene denne. 

 En av kirkevertene er med og teller opp offeret/kollekten 
sammen med medliturg direkte etter gudstjenesten er ferdig. 
Beslektede teller IKKE penger sammen! Den andre kirkeverten 
rydder i hyllen for salmebøker og i kirken/lekekroken.  

• UNGE HJELPERE 
 I blant er det unge medvirkende fra konfirmantarbeidet eller 

ungdomsarbeidet. Da er det viktig at de får de oppgavene de er 
bedt om å ta, og at du instruerer og hjelper dem til rette med 
dette. 

 

Dersom den vakten du er oppsatt på ikke passer, må du selv bytte 
med en av de andre på listen i god tid! Det følger adresse- og 
telefonliste med når vaktplan sendes ut. Send også en melding til 
frivillighetskoordinator og aktuell prest om byttet. 
 
Lykke til med oppgaven!     Åsane, 02.06.15 
 

Hilsen og takk fra frivillighetskoordinator, 
for Åsane menighetsråd. 


