
Instruktion för medhjälparna vid nattvardsfirandet på Filippi,       2019.09.25

(arr. Nattvardsföreningen på Filippi)               

I god tid före gudstjänsten ska medhjälparna från nattvardsföreningen vara på plats för att förbereda firandet. 
Tjänstgörande präst är ombedd att komma senast kl 16.00 och mötesledaren kl 15.45. Alla tillbehör inför firandet 
finns i samtalsrummet, i ett särskilt väggskåp eller i skrivbordshurtsen. Normalt eftersträvas att det ska finnas två 
personer som medhjälpare så att mötesledaren ej behöver hjälpa till. Antalet kommunikanter kan vara 70–90 st.
Var beredd på att de olika prästerna kan vilja göra på lite olika sätt, eller använda andra formuleringar.

1. Hämta ett bord från mittersta skåpet längst ner i samlingssalen och ställ det på podiet så långt till vänster som 
möjligt, bakom talarstolen, intill väggen. Ta fram den stora, vita duken ur skrivbordshurtsen och lägg på bordet. 
Bär fram betongfoten till korset och ställ den i det främre högra hörnet. 
Lägg korset och ställ ljuset tillfälligt på skrivbordet. (Blommor behövs ej.)

2. Ta bort befintlig utsmyckning på skåpet under väggskåpet. Ta fram följande och ställ på skåpet: 
• Den större keramikskålen, bägaren, silverfatet, en glaskaraff och glasbringaren.
• Redan konsekrerade oblater som återfinns i väggskåpet; ej konsekrerade i en back i skrivbordet.
• Veteoblater (70–80 st) läggs i den större keramikskålen. Prästen låter troligen brödet ligga kvar där och 
konsekrera allt och sedan dela ut från skålen.
• Glutenfria oblater läggs i skål märkt med det (2–3 kan gå åt). Det kan vara så att flera oblater redan konsekre-
rats och finns kvar från senaste gudstjänsten. (Det finns skål för både konsekrerade och ej konsekrerade.)
• Vin fylls till knappt halva glaskaraffen. Vatten hälls i lilla glasbringaren (halvfull). 
• På bägaren läggs en torkduk, på den silverfatet (patenen) med en stor oblat och överst den mindre duken, 
korporale (40x40 cm), hopvikt. 

Efter Filippis ordinarie samling välkomnar mötesledaren till nattvardsföreningens kvällsmässa. Därefter sjungs 
en avslutande sång då barnen hämtas från söndagsskolan.

3. Under de två sånger som sedan inleder nattvardsfirandet 
• tas kollekten in i samtalsrummet (sjuarmade ljusstaken flyttas något bakåt) och flyttas bordet fram. Det placeras 
till höger på podiet, nära kanten (skiss finns på plats).
• bärs kors och ljus fram och ställs från salens sida till höger på bordet, ljuset ställs på betongfoten och tänds.
• hjälper medhjälparen prästen att ta på kläderna. Först tas halslinet (hättan) på och knyts. Därefter tas alban över 
och stolan hängs på, i kors över magen. Denna fästes av prästen med 'snodden'. Till sist fälls halslinet ner och 
medhjälparen kollar så att allt sitter snyggt. Eftersom alban är ganska stor kan gärna det något mindre 
röcklinet användas, tillsammans med stola. Det finns fyra stolor, i fyra olika färger.
• bärs nattvardsgåvorna in (den andra psalmen är s k offertoriepsalm). En medhjälpare går först med två–tre 
oblataskar (locken kan läggas av), den andra medhjälparen alt. mötesledaren därnäst med karaff med vin och 
bringare med vatten och de ställer sig framför bordet med ryggen mot församlingen. Prästen går sist med kalk med 
torkduk, patena och corporale. Prästen ställer sig bakom bordet, versus populum, och tar emot nattvardsgåvorna.

4. Mässan påbörjas enl agendan (och prästen bör nu ha bärbar mikrofon).

5. Under utdelandet gäller följande: 
• Prästen och medhjälparen/mötesledaren delar ut bröd och vin och de står då på golvet intill talarstolen (ej framför)
– eller på första steget – och den som ger brödet står närmast talarstolen. (Tjänstgörande präst får avgöra vem som 
delar ut vad; för Filippis lekmän kan det vara enklare att ge brödet.) Denna placering gör det möjligt för 
kommunikanterna att stanna till vid korset/bordet när de tagit emot gåvorna.
• Vinet i kalken ska fyllas på innan den är helt tom. Görs det behövs ingen ny konsekration av prästen utan allt vin i
kalken räknas som konsekrerat.
• En medhjälpare bör stanna kvar längst fram och vara observant på att prästen och den andre medhjälparen är rätt 
placerade och att tillräckligt mycket vin och oblater burits in. 

6. Efter sista sången, när gudstjänsten är slut, dukas bordet av. Kärl diskas och medhjälparen tar hand om använda
servetter och dukar för tvätt. Den stora duken viks snyggt och läggs i skåpet. Bordet ställs tillbaka. Konsekrerade 
oblater förvaras i särskilda askar i väggskåpet. Prästen ger råd om eventuellt överblivet konsekrerat vin – mindre 
mängd kan någon medverkande dricka, alternativ hälla ut på innergården. Ej konsekrerat hälls tillbaka i flaskan.

7. Alba/röcklin och stola hängs upp på sina galgar.
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