
 
           

 

OVERSIKT OVER KIRKEVERTOPPGAVER FOR KONFIRMANTER  

Lade menighet/Lade kirke 2017-18 
SLIK GJØR DU/DERE: To konfirmanter møter opp ved døren til selve kirkerommet en 

halv time før gudstjenesten starter den søndagen de er satt opp som kirkeverter. (Vanligvis kl. 

10.30.)  De går inn og henvender seg til de som jobber der og forteller hvem de er.  Lurer dere 

på noe, spør presten eller de andre som jobber der. Kirketjeneren er deres viktigste 

samarbeidspartner.  

Å være kirkevert betyr: Stå på hver sin side nede ved hovedinngangen i kirkerommet og 

dele ut salmebøker og opplegg for gudstjenesten.  Kirkevertene sier gjerne velkommen 

samtidig som de deler ut salmebøkene.  Viktig at folk blir ønsket velkommen til kirken, det er 

jobben til kirkevertene !  

Når gudstjenesten starter finner kirkevertene en plass i kirkebenken og er med på 

gudstjenesten.  Ofte er det behov for tenning av lys i forbønnen, det er en oppgave for 

kirkevertene.  Det er også mulig for kirkevertene å lese en av bibeltekstene denne dagen, hvis 

man vil og tør. Andre oppgaver kan bli avtalt før hver enkelt gudstjeneste. For eksempel kan 

dere få prøve kirkeklokkene og ringe til gudstjeneste. 

Etter at gudstjenesten er slutt samler dere sammen salmebøker og gudstjenesteopplegg og 

legger dem på plass.  Kanskje trengs dere til annen rydding også, for eksempel etter 

kirkekaffe.  Når jobben er gjort kan dere si fra til kirketjeneren eller en annen som jobber der 

og så kan dere gå hjem.  Håper det går greit. Takk for hjelpen ! 

VIKTIG: Prioriter den dagen du er satt opp som kirkevert så du kan stille da ! 

Bytte: Hvis noen må bytte fordi dagen ikke passer, må de finne noen som vil bytte med dem 

og si fra til meg senest på konfirmantsamlingen onsdagen i uka før de skal være kirkeverter. 

Send ellers SMS til meg: 947 84 291 

 

PLANEN: Oppmøte kl. 10.30 når det ikke står noe annet i planen 

 

17.09. Julie B. og Elise. Presentasjonsgudstjeneste konfirmanter. Prest: Jan A. Kirkekaffe 

24.09. Ingen gudstjeneste.  

01.10. Emma Bretun og Emma Bustnes. Familiegudstjeneste. Prest Jan A. Kirkekaffe 

08.10: Ingen gudstjeneste 

15.10. Ruben og Filip. Gudstjeneste med nattverd og dåp. Prest: Jan A.  

22.10. Silje og Hanna H. NB! kl. 13: Dåpsgudstjeneste  Prest Stein Ellinggard  

29.10. Hedda og Julie E. J. Felles gudstjeneste Diakoniens dag felles for tre menigheter. 

Prester:  Jan  A og Angelika. 

05.11. Svein Erik og Michael . Minnegudstjeneste NB!  kl. 18. Prest: Jan A.Kirkekaffe 

12.11. Ingen gudstjeneste. Vi er på leir 

19.11. Alexander og Even . Gudstjeneste med dåp og nattverd. Prest: Jan A 

26.11. Vilde S. J  og Ragnhild Gudstjeneste med dåp og nattverd. Prest Angelika Grandy -  

Teig 

03.12. Malin og Agnes.  Familiegudstjeneste. Prest: Jan A. Barnekor. Kirkekaffe 

10.12. Daniel og Sander Lysmesse m Speidere. Prest: Jan A.  

17.12. NB! KL 18!  Paul og Fredrik. Julekonsert. Prest Jan A. 

22.12. Julie M.N og Tora . Skolegudstjeneste  kl. 09.00 ?  Prest: Jan A. 

 

Lykke til som kirkevert !   Jan Asbjørn 

   


