
Instruktion för officianten vid nattvardsfirandet                                                           2019.09.25
på Filippi, Sandgatan 14C, Lund  (arr. Nattvardsföreningen på Filippi)

ETT PAR SÖNDAGAR PER TERMIN firas nattvard på Filippi, direkt efter Kristna Föreningen 
Filippis ordinarie söndagsgudstjänst klockan 16.30. Det är en särskild förening som har ansvar för 
nattvardsfirandet – Nattvardsföreningen på Filippi – men alla är välkomna.

I samtal med biskop Johan Tyrberg har vi kommit överens om att dessa nattvardsgudstjänster ska 
vara en del av domkyrkoförsamlingens veckomässor. Det är dock Filippis programkommitté som 
kallar tjänstgörande präster (samma till både första delen med predikan och den påföljande mässan) 
och det är nattvardsföreningen som har hand om 'det praktiska'.

Mötesledaren bjuder in till nattvarden i samband med inledningen av Filippis gudstjänst samt vid 
övergången till kvällsmässan, men det bör inte framstå som självklart att alla deltar i den. 

KLÄDER, VIN, OBLATER och INVENTARIER. I samtalsrummet framme till vänster i 
samlingssalen finns all utrustning som behövs. Det finns en (ganska stor) alba med halslin och ett 
något kortare röcklin samt stolor (vit, grön, röd och lila). Vi ser gärna att detta används.  

Vi använder sedvanligt (alkoholhaltigt) nattvardsvin och veteoblater men erbjuder även glutenfria 
oblater. Vi sätter vid varje tillfälle fram ett bord för nattvardsfirandet.

FÖRBEREDELSE. I god tid före gudstjänsten är mötesledaren och 1–2 medhjälpare från 
Nattvardsföreningen på plats för att förbereda. Vi är tacksamma om tjänstgörande präst kan komma 
senast kl. 16.00, dvs. minst en halvtimme före gudstjänsten.

Nattvardsgåvorna förbereds före gudstjänsten men står kvar i samtalsrummet. Prästen tar på 
kläderna under sången/psalmen som inleder kvällsmässan.

FILIPPIS ORDINARIE SAMLING avslutas med en sång då barnen hämtas. På den följer 
ytterligare två sånger då prästen går ut i samtalsrummet och tar på alba/röcklin och stola samt 
huvudburen mikrofon eller mygga (såvida den inte redan används). Mötesledare/medhjälpare flyttar
fram nattvardsbordet och bär in kors och ljus. Därefter bär medhjälparna (ev. mötesledare) och präst
fram vin, vatten och bröd. Prästen går sist med kalk, torkduk, patena och corporale och tar versus 
populum emot vin och bröd från medhjälpare och mötesledare.

KVÄLLSMÄSSAN. Ordningen framgår av bifogad agenda som till valda delar visas med 
projektor. På Filippi finns samma agenda i en A5-pärm med plastfickor för prästen att använda 
under mässan, med möjlighet att infoga egna textblad. Vi har föreslagit läst mässa, dock sjunges 
”Helig, helig ...”. Det står prästen fritt att sjunga mer, möjligen får det då vara ”à cappella”.

Det är viktigt för Filippi att följande ord sägs: Välkommen till nattvardsbordet du som är döpt och 
vill följa Jesus. Är du inte döpt får du gärna … osv.

Prästen och medhjälparen/mötesledaren delar ut bröd och vin och de står då på golvet intill 
talarstolen; den som ger brödet står närmast den. (Tjänstgörande präst får avgöra vem som delar ut 
vad – för Filippis lekmän kan det vara enklare att ge brödet.) Kommunikanterna går fram på vänstra
sidan av gången  (fönstersidan) och ner på högra sidan – detta informerar prästen om. Man tar emot 
gåvorna och kan därefter gå åt sidan och stanna till inför korset.

Vinet i kalken kan fyllas på innan den är helt tom. Görs det behövs ingen ny konsekration utan allt 
vin i kalken räknas som konsekrerat. Medhjälpare finns tillhands om t ex fler oblater behöver bäras 
fram.

Efter mässans slut och sista psalmen dukar medhjälparna av bordet och ser till att allt kommer 
tillbaka på sin plats. Konsekrerat bröd förvaras i särskilda burkar.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Vi är öppna för om du har synpunkter på något. 
Mötesledaren kontaktar dig i god tid angående ordinarie gudstjänst.

/Styrelsen för Nattvardsföreningen på Filippi genom Eva Andersson, sekreterare (0704-422 332)


