HÖGMÄSSA – VEM GÖR VAD?
Före gudstjänsten
Förbereda kyrkkaffe

Dörrvälkomnare (2–4 st.)

Välkomnare

De som förbereder kyrkkaffet dukar fram
och ställer i ordning för kaffekokningen.
De som är dörrvälkomnare ställer sig bak i
kyrkan och delar ut psalmböcker och dagens
agendor till dem som kommer till gudstjänsten.
Se gärna glad ut och och säg ”välkommen”! ☺
Efter gudstjänsten samlas agendorna in igen.
Den som är välkomnare stiger fram till ambon
(läspulpeten) 5 minuter innan gudstjänsten
börjar för att hälsa alla välkomna och ge lite
information om gudstjänsten. Liturgen har
förberett den information som ska ges.

I Inledning
Korsbärare (1 st.) och ljusbärare (2, 4, 6…)

Korsbäraren går först i processionen, och
ljusbärarna direkt efter. När man kommer fram i
kyrkan för man korset/ljuset till rätt plats,
släcker ljuset, och går sedan och sätter sig. Vid
sista versen av sista psalmen (lovpsalmen) kan en
av ljusbärarna tända ljusen igen. När musiken
börjar efter avslutande välsignelsen går sedan
alla och tar korset/ljuset och ställer upp för
utgångsprocession. Korsbäraren väntar tills de
flesta hunnit ställa sig i tåget och börjar sedan
tåga ut, bakåt i kyrkan och sedan in till
sakristian.

Kyrie-försångare, gröna söndagar (1–2 st.)

Försångaren går fram till mikrofonen efter
avlösningen eller efter introitus om det sjungs
introitus den söndagen (fråga kantorn eller
liturgen!). Sedan leder försångaren Kyrie.

II Ordet
Textläsare (2 st.)

Textläsare 1 läser dagens gammaltestamentliga
text. Den läses direkt efter dagens bön.
Textläsare 2 läser dagens nytestamentliga text,
oftast från ett av breven. Liturgen ger er texterna
så att ni hinner förbereda er. När gudstjänsten
börjar kan texterna vara färdigt placerade i
ambon (läspulpeten).
Texten inleds med orden ”Dagens första/andra
läsning är hämtad ur...” Efter läsningen säger
textläsaren ”Så lyder Herrens ord”, och så leder
man församlingen i svaret ”Gud, vi tackar dig”.

Leda Kyrkans förbön

Den som leder Kyrkans förbön går fram efter
trosbekännelsen eller efter eventuell (kör-)sång
(fråga kantorn eller liturgen om det sjungs något
emellan!). Man inleder med att säga t.ex.
”Låt oss be”. Sedan leder man församlingen i den
förbön som förberetts för den här dagen. Det här är
en bön, och du behöver inte titta upp på
församlingen medan du ber. Liturgen tar sedan vid.

Doplövare (ifall barnen i barnhörnan inte
gör det)

Om några döpts in i församlingens gemenskap
veckan innan nämns de i förbönen. Liturgen ber
för dem och håller upp doplöv med de döptas
namn på. Doplövaren tar löven av liturgen och
hänger upp dem i dopträdet i sidokapellet.

Ljuständare (för avlidna)

Om församlingsmedlemmar jordfästs under veckan
nämns de under förbönen. I bönen blir det då en
tyst bön, till musik. Under musiken tänder
ljuständaren det ljus som finns framför ambon
(läspulpeten). Man kan gärna stå stilla vänd mot
ljuset några sekunder efter att det tänts.

III Måltiden
Kollektuppbärare (0–4 st.)

Nattvardsassistenter (vid behov)

Nattvardsvärdar (2–4 st.)

Efter gudstjänsten
Servera och diska efter kyrkkaffet (2–4 st.)

Minglare (1–2 st.)
Övriga uppgifter
Hjälpa till i barnhörnan (1–2 st.)
Annat?

Kollektuppbärarna går till sakristian strax innan
Kyrkans förbön för att få instruktioner av
vaktmästarna. Efter att man burit upp kollekten för
man sedan kollekthåven till sakristian igen.
Nattvardsassistenterna hjälper till att dela ut
nattvardsgåvorna (oftast vinet). Den här uppgiften
kräver att man gjort det tidigare eller åminstone
fått skolning i det.
Nattvardsvärdarna går upp så fort
nattvardsfirandet börjar och ställer sig på varsin
sida om den lilla trappan upp mot högkoret.
Tanken är att finnas till hands om någon behöver
en hand eller en arm för att ta sig upp för
trappstegen. Man får gärna möta människornas
blick, och känn dig fri att hälsa någon med ett
”Guds frid”, om du vill!
De som serverar kyrkkaffet ser till att det som
behövs finns framme och att allt plockas bort
efteråt.
Minglaren tar ett särskilt ansvar för att se om
någon ny behöver välkomnas till kyrkkaffet efter
gudstjänsten eller om någon dricker kaffet ensam
och kanske vill ha någon att prata med.
Ibland kan det vara många barn på plats! Då kan
det vara bra att någon är beredd att finnas med och
hjälpa till i barnhörnan. Är det väldigt få eller
inga barn alls är det bara att sätta sig i bänken igen.

