Konfirmasjonsgudstjenester September 2009
Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere
der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang.
Ungdomsledere (20-25stk) er medliturger med oppgaver som band,
forsangere, kirkeverter, ulike lesninger (se agende) og som forbedere. Vi
har også ungdom som filmer og overfører til storskjern, samt lager dvd av
gudstjenesten som kan kjøpes i etterkant. Vi har av miljøhensyn ikke
agende av papir, men viser all tekst på liturgi og sanger på veggen.
Kantor har samarbeid med band, forsangere, samt konfirmantkor. Det
musikalske materialet er noe av det vi presentere for konfirmantene på leir,
noen kjernesalmer – noe nytt og noe litt eldre.
Kirketjener organiserer ungdomsledere til praktiske oppgaver.
Kateket organiserer konfirmantledere og er sammen med prest
prosjektleder for gudstjenesten. Gode og detaljerte agender er viktig for en
god kommunikasjon og en god ”produksjon” som vi kaller det her. Ofte har
vi hatt fullstendig gjennomgang med ungdomsledere i forkant slik at alle er
trygge på sine oppgaver, når og hvor de skal utføres. Vi gjennomfører 6
konfirmantgudstjenester i året, 1 i mai og 5 i september.
Videosnutter av konfirmasjon ligger også på youtube.
Med vennlig hilsen
Kateket Siri Kolberg, kantor Øystein Lund Olafsen og prestene Margit
Lovise Holte, Sveinung Hansen og Gunnar Næsheim og mange
ungdomsledere som har gitt sine tilbakemeldinger og bidrag i mange år.

Agende:
PRELUDIUM OG INNGANGSPROSESJON:
Orgel og elgitar: Te deum av Charpentier - eller
”Top Gun” - filmmusikk
Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!
Nådehilsen v/ Prest
Kjære menighet, kjære konfirmanter, nåde være med dere og fred fra Gud
vår Far og Herren Jesus Kristus.
Velkommen v/ kateket og prest
Hjertelig velkommen hit til Lommedalen kirke, vi er samlet her til
konfirmasjon. Og det er en fest. Vi skal feire denne gudstjenesten
sammen, men dere konfirmanter er hovedpersoner i dag.
Dagen i dag er bare deres, og vi skal be for hver enkelt av dere.

Det er mange, både her i kirken og ikke minst hjemme som har stått på i
lang tid for at denne dagen skal bli best mulig, og det har vi gjort fordi vi er
glade i dere og vi ønsker dere alt det beste.
Nå kan vi legge alle spenninger for konfirmasjonsselskapet og alt som skal
skje senere i dag fra oss, for det får vi ikke gjort noe med nå, så kan vi
heller sette oss til rette og glede oss over øyeblikket. Vi er sammen og Gud
er midt i blant oss.
Vi har pyntet kirken med blomster og lys, og vi har tatt med oss noen av
symbolene fra konfirmantleiren i sommer. Blant annet hadde hver enkelt
konfirmant et lys med navnet sitt på, derfor vil noen av lederne tenne et lys
for deg når du blir bedt for. Lyset minner oss om at Jesus er verdens lys,
og han vil alltid være med deg.
Prest: La oss be
Inngangsbønn v/ Ungdom
Evige Gud, du har vist oss din godhet mot oss gjennom slekt etter slekt.
Takk for denne dagen. Takk for konfirmantene våre og for den tiden du har
gitt oss å dele sammen. Takk for kirken der vi hører til, der du møter oss
med nåde, trøst og håp. La oss alltid bli i din kjærlighet sammen med dem
du har gitt oss. Amen.
Kyrie
Gloria v/ prest
P: Ære være Gud i det høyeste!
A: Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg,
vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.
SALME NoS 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære (3 vers)
Kollektbønn v/
Ungdom: Herre vår Gud, himmelske Far! Vi takker deg for livet, når det er godt.
Vi takker deg for våre hjem, for de som har gitt oss kjærlighet og hjulpet
oss gjennom livet.
Takk for at du har skapt oss forskjellige, samtidig som vi hører sammen til
forundring og berikelse for hverandre.
Kateket: Vi ber deg, velsign oss alle og hjelp oss å leve sammen
med kjærlighet til hverandre.
Gi oss det vi trenger slik at din gode vilje kan skje i våre liv.
Ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen
Lesning:
P: La oss høre Herrens ord! (Menigheten reiser seg og synger).
A: Gud være lovet! Halleluja, halleluja, halleluja!

Tekstlesning v/ ungdom
..slik lyder Herrens ord
Konfirmantkor: Mighty to save - Hillsong
Preken v/ kateket og to ungdomsledere (12 min)
Salme og offer
Kateket: Under den neste salmen vi skal synge tar vi opp dagens offer.
Pengene i dag går til det fantastiske ungdomsarbeidet som er her i kirka.
Deres ungdom har vært og har muligheten til å være en del av dette arbeidet,
og i dag får dere mulighet til å være med å støtte dette arbeidet.
Takk for gaven dere gir.
Salme: ”Tenke sjæl”
(med ofring)
Prest: bønn for offeret
Konfirmasjonshandlingen
Påminnelse om dåpen v/ kateket
Kjære menighet. I dåpen satte Gud sitt merke på oss, som et tegn på at vi
er hans barn. I dag vil det på nytt bekreftes for oss at vi tilhører Gud. Vi ble
kalt til å følge Kristus og leve våre liv i samfunn med ham og hverandre.
La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
FORSAKELSEN OG TROEN
A: Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger, og alt hans vesen.
Jeg tror på Gud Fader,
den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
for ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
for opp til himmelen,
sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig almenn kirke,

de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse,
og det evige liv. Amen.
Bønn for konfirmantene v/ kateket, ungdom og prest
Kateket: La oss be for våre konfirmanter.
Alle: herre hør vår bønn x6
Kateket: Evige Gud, vår Skaper og Far, vi takker deg for disse våre unge
medmennesker som vi i dag skal bære fram for deg i bønn. Vi priser deg for
du har skapt dem i ditt bilde, gitt dem livets muligheter
og lagt evigheten ned som en drøm i deres hjerter.
Du gjorde dem til dine barn i den hellige dåp, vi ber deg: Styrk dem i troen på
din Sønn, Jesus Kristus, så han kan bli deres lys og håp.
Alle:
”Herre, hør vår bønn” x6
Ungdom: Herre Jesus Kristus, ved din Ånd kaller du oss mennesker til
avgjørelser og oppbrudd, men også til modning og vekst. Vi ber for våre
unge at de på sin vei gjennom livet aldri må vende seg bort fra deg, men
søke deg både i glede og sorg. La dem aldri glemme hvor høyt du har elsket
dem.
Send dem mennesker som kan vise dem veien som fører til livet. Møt dem
med Bibelens ord og din kristne kirke der brød og vin deles.
Herre, vi kjenner oss ofte fattige og maktesløse og lever ikke slik vi skulle.
Vis oss at du er vår Frelser og hjelp oss, sammen med de unge, å bekjenne
ditt navn i verden så alle kan se din kjærlighet og prise deg i gjerninger og
ord.
Alle:
”Herre, hør vår bønn” x6
Alle: Prest leder
Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike
komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige
brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn
i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i
evighet. Amen.
Bønnesalme NoS 725 Jeg folder mine hender små (3 vers)
Bønn for den enkelte konfirmant v/ prest, kateket og en u-leder
Intro: Kjære konfirmanter, Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er
dere opplært. Kom nå fram til Herrens alter så vi kan be for hver enkelt av
dere.

Konfirmasjonshandling m/ bønn for hver enkelt
Sluttord v/ kateket
Sang av konfirmanter, Ten Sing og ledere fra leiren: You are holy
Velsignelsen v/ prest
P: La oss prise Herren
A:(reiser seg) Gud være lovet, Halleluja, halleluja, halleluja
P: Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
A: Amen, amen, amen
3X3 Klokkeslag (vi står)
Utgangssalme NoS nr 187
(vi står mens vi synger, konfirmantene i prosesjon)
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se, en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt
( Kantor lager overgang til utgangsprosesjon der konfirmantene går ut mens
de synger broen på ”Mighty to save”)

