Kirken er for alle - også for børn
Kirken skal være et godt sted at komme for alle, hvad enten man som
voksen kirkegænger søger roen, eller man er barn.
En gudstjeneste kan føles lang for et barn. Hvis dit barn har brug for en
pause undervejs, anbefaler vi, at du går med barnet ud i kirkens
dåbsværelse.

Højmesse
med dåb

Fotografering
Der må tages billeder, når dåbsfamilien kommer ind og går ud af kirken
og under under dåben. Der må dog kun fotograferes fra egen plads. Det
er ikke tilladt at filme.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at fotografere.

Bliv frivillig ved kirken - der er brug for dig
Har du tid og lyst til at være med i fællesskabet omkring de mange
forskellige aktiviteter i kirke og sognegård? Der er altid en række
opgaver, som kalder på frivillige hænder – hjerner – hjerter. Der er brug
for dig, hvad enten du er glad for praktiske eller sociale opgaver. Vi løser
dem sammen.
Måske elsker du at dække et smukt bord. Måske foretrækker du at
hjælpe med i køkkenet. Måske er du god til at tale med og hygge om
børn. Måske kunne du tænke dig at besøge en af sognets ældre
borgere, som er for meget alene. Måske er du hobbyfotograf … måske
har du en helt syvende idé og interesse. Du kan selv være med til at
præge det frivillige arbejde.

Gudstjenestens gang

Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst (tlf. 23 69 00 25,
e-mail: annedorthekunst@gmail.com), og hør nærmere.

i Dronningborg Kirke

Klokkeringning
Præludium
(menigheden står op, mens
dåbsfamilien kommer ind)
Indgangsbøn
Salme
Hilsen
P(præst):
Herren være med jer!
M(menighed) (synger):
Og med din ånd!
Bøn
Præsten beder dagens
fællesbøn.
M (synger): Amen
Læsning
(menigheden står op under
læsningen)
Præsten læser fra Bibelen.
Dåbssalme
Dåb
(dåbsfamilien går op til
døbefonten)
- Lovprisning og bøn
- Læsning
P: Således taler vor Herre,
Jesus Kristus
(menigheden rejser sig og
bliver stående under
dåbshandlingen)
- Trosbekendelsen
(siges i kor)
Vi forsager Djævelen og alle
hans gerninger og alt hans
væsen.

Vi tror på Gud Fader, den
Almægtige, Himlens og
Jordens skaber.

- Tale til forældre og
faddere
(dåbsfamilien sætter sig)

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru
Maria, pint under Pontius
Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til
dødsriget, på tredje dag
opstanden fra de døde,
opfaret til himmels, siddende
ved Gud Faders, den
Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at
dømme levende og døde.

Salme

Vi tror på Helligånden, den
hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv.
Amen

Apostolsk velsignelse
P: Lad os med apostlen
tilønske hinanden:
(menigheden rejser sig)

- Dåbshandling
- Fadervor
(siges i kor)
Fadervor, du som er i himlen,
helliget blive dit navn,
komme dit rige. Ske din vilje
som i himlen, således også
på jorden. Giv os i dag vort
daglige brød. Forlad os vor
skyld, som også vi forlader
vore skyldnere. Led os ikke i
fristelse, men fri os fra det
onde. For dit er riget, magten
og æren i evighed. Amen.
(menigheden sætter sig)

Dagens prædiketekst
P: Dette hellige evangelium
skriver evangelisten ...
(menigheden rejser sig)
M (synger): Gud være lovet
for sit glædelige budskab!
Præsten læser dagens
evangelietekst.
Prædiken, kirkebøn og
meddelelser

Salme
Indledning til nadver
P: Opløft jeres hjerter til
Herren! Lad os prise hans
navn! ..... på jorden og i
himlen, i kor med alle
engle, synge din herligheds
lovsang:
M (DDS 438):
Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den Almægtige. himlen
og jorden er fuld af din
herlighed. Hosianna i det
højeste!
P: Velsignet være han, som
kommer i Herrens navn!
M: Hosianna i det højeste!

Nadversalme (DDS 439,1)
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!
Nadverbøn
P: Opstandne Herre og
frelser, du som selv er til
stede iblandt os …
M (synger): Amen
Indstiftelsesordene
(menigheden står op)
Nadvermåltid
(menigheden går op til
alteret og knæler ved
alterbordet under uddelingen
af brød og vin; der uddeles
både alm. altervin og en
alkoholfri variant; ønsker du
alkoholfri, rækkes bægeret
mod den lille kalk)
Slutningsbøn
Nadversalme
Velsignelse
P: Modtag Herrens
velsignelse!
(menigheden rejser sig)
M (synger): Amen, amen,
amen.
Salme
Udgangsbøn - Postludium

(menigheden står op, mens
dåbsfamilien går ud)

