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MEDLITURG I ÅSANE KIRKE  

OG I ÅSANE GAMLE KIRKE 
 

Medliturgen er en av prestens medhjelpere i gudstjenesten. Dette er 

derfor en meget viktig oppgave i menigheten. En må få sogneprests 

godkjenning for å kunne bli medliturg. 
 

Fremmøtet skjer senest 30 min. før gudstjenesten begynner. Ved 

spesielle gudstjenester, som konfirmasjon eller julaften, må en møte 1 

time før gudstjenesten starter.  
 

Presten sender torsdag (3 dager før) oversikt over gudstjenesten på 

mail til medliturg 

Oversikten må inneholde:  

 Evt. inngangsord (før «La oss være stille for Gud!» og 3 

klokkeslag.) 

 Evt. prosesjon. Da skal korset bæres først, så dåpsmuggen (en fra 

dåpsfølget / konfirmant), så dåpsfølget, og til sist prest. 

 Dåpstekster som skal leses av medliturg eller en fra dåpsfølget. 

 Lesetekster 

 Dersom konfirmanter skal lese tekster, må dette skrives i mailen. 

 Skrive hvilke ord som skal sies under nattverden. 

 Nødvendige kunngjøringer kan ligge på bordet i sakristiet i kirken. 

 Navn på dem som er begravet siden sist kan være etter 

kunngjøringene eller etter forbønnen. 
  

NB! Både prest og medliturg må være i kirken i god tid slik at det 

blir anledning til å samtale og gjennomgå gudstjenesten før 

den begynner! 
 

Medliturg  

 Sjekker lesepult, mikrofon, riktig antall servietter og dåpslys i god 

tid før gudstjenesten begynner. 

 Leser inngangsordene (før «La oss være stille for Gud!» og 3 

klokkeslag.) 

 Medliturgen går ikke i prosesjonen hvis det har vært inngangsord. 

(Det kan gå dersom medliturg går ut og gjennom dåpsrommet til 

våpenhuset, og organist venter litt.) 
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 Leser dåpstekstene og bønnen 

 Er dåpshjelper 

 Leser lesetekstene 

 Husk at i kunngjøringene skal medliturgen ikke lese navnet på 

presten kommende gudstjeneste. 

 Gir vin under nattverden (presten gir alltid til slutt!) 
 

OFFER/ BILAG/ FØRING AV KIRKEBOK: 

 Offer tas vanligvis opp i benkeradene etter kirkebønnen av 

kirkeverter. Noen ganger må kanskje medliturg hjelpe til, eller 

eventuelt betjene bankterminalen.  

 Medliturg skriver i kirkeboken, teller offerpengene sammen med en 

kirkevert og fyller ut skjemaene. Se eget skjema for hvordan. 

Beslektede/par teller IKKE penger sammen! 

 Gir bilagene og nattsafeposer til kirketjener eller en annen i stab 

som legger alt i safen.     
 

VAKTHOLD/Brannvakt:  

 Om brannalarmen går forholder man seg til instruks fra prest eller 

kirketjener som leder evakueringen. Alle skal være våken for akutte 

situasjoner underveis i gudstjenesten. 
 

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. 
 

Du må selv bytte med en av de andre på listen i god tid om oppsatt tid 

ikke passer! Det følger oppdatert adresse- og telefonliste med når 

terminlister sendes ut. Send også en melding til frivillighetskoordinator 

og aktuell prest om byttet. 
 

Lykke til med oppgaven!    Åsane, 09.06.15 
 

Hilsen og takk fra frivillighetskoordinator, 

for Åsane menighetsråd. 


