Konfirmander er også en del af
menighedens fællesskab
Konfirmanderne er ikke på »tålt ophold« i ni måneder. De er med til at planlægge
og gennemføre gudstjenesterne og er på den måde en aktiv del af menighedens
fællesskab.
Af Tine Illum, sognepræst Sdr. Bjert

Konfirmanderne er medansvarlige for gudstjenesten
I Sdr. Bjert Kirke lægger vi stor vægt på delagtighed. Man er delagtig bare ved at tage del i gudstjenesten. Samtidig ønsker vi, at der høres flere stemmer ved gudstjenesten, at flere er med til at tænke,
forberede og være ansvarlige for gudstjenesten på forskellig måde.
Når man er konfirmand, kan man være kirkehjælper. Det indebærer, at man påtager sig en eller
flere opgaver. Ingen skal gøre alting, men alle kan gøre lidt. Man bliver en del af det team, der har et
særligt ansvar for gudstjenesten. På den måde får man indsigt i, hvordan en gudstjeneste forberedes,
hvad der er vigtigt, og hvordan samarbejdet er mellem de mange mennesker.
Der er både opgaver »backstage« før gudstjenesten, opgaver under selve gudstjenesten og efter
gudstjenesten. Det er vigtigt, at man som kirkehjælper tager de opgaver på sig, som man har mod på.
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Ingen skal gøre noget, som de ikke føler sig godt tilpas ved – men man må godt være lidt modig.
Nogle konfirmander er kirkehjælper flere gange. Andre er det slet ikke.
Konfirmanderne har deres egen Facebookside. Her »annonceres« der efter kirkehjælpere til den pågældende søndag eller til en dåbsgudstjeneste. Her skrives også, hvis der er noget særligt, der ønskes
hjælp til: Uddele engle til gudstjenestedeltagerne juleaften, tænde lys på et bestemt tidspunkt etc.
Som kirkehjælper kommer man senest en halv time før gudstjenesten. Og da man har et medansvar
for gudstjenesten, »gælder det« for, at man har været i kirke to gange.

Fællesskabsskabende inddragelse
Konfirmanderne kommer i god kontakt med menigheden, når de fx deler sangblade ud, hjælper
med børnene eller laver kirkekaffe. Menigheden sætter pris på det, og der er en anledning til at komme i snak med konfirmanderne og påskønne det, de gør. På den måde mærker konfirmanderne, at
de er en del af menigheden, og at der er brug for dem.
En gang om året er konfirmanderne i små hold ude at besøge nogen fra menigheden. Også her oplever de, at de bliver set, og at det ikke er ligegyldigt, at de er her.

Når man er kirkehjælper, kan man:
FØR GUDSTJENESTEN:
• ringe med klokkerne
• dække alterbord
• uddele sangark
• hjælpe dåbsfamilier og gæster på plads
• hjælpe de børn, der skal bære vand til dåb
• hjælpe med at stille frem til kaffe
UNDER GUDSTJENESTEN:
• læse de to bibeltekster, der skal læses til dåb
• spille til en salme eller spille musik (i samarbejde med organisten)
• hjælpe børn op til børnekirke under gudstjenesten
EFTER GUDSTJENESTEN:
• hjælpe med at servere kaffe
• hjælpe med at vaske op efter altergang
• rydde op, slukke lys osv.
Der kan være lidt forskellige opgaver alt efter, hvilken gudstjeneste det er.
Vi har kirkehjælpere fordi:
• så får man et særligt forhold til at gå til gudstjeneste
• så får man andre til at føle sig velkomne og hjemme
• så lærer man noget nyt
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