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Nadver i hjemmet  

i Søhøjlandets Kirke 
 

– særordning under Corona-epidemien 2020 

  



 

Introduktion 

 

Vi befinder os i en helt usædvanlig tid. På grund af Corona-

epidemien er det over en længere periode ikke muligt for os at 

mødes til gudstjeneste i kirken. Det betyder, at vi ikke kan fejre 

nadver sammen, som vi plejer at gøre.  

 

I Søhøjlandets Kirke har vi – som i langt de fleste andre kirker 

– den ordning for nadveren, at den foregår, når menigheden er 

samlet til gudstjeneste, og ledes af præsten. 

 

Både i Det Nye Testamente og hos Luther bliver der lagt vægt 

på, at tingene skal gå ordentligt til i menighederne. Det 

indebærer ikke med nødvendighed, at nadveren kun kan 

udføres af en ordineret præst. 

 

Det er desuden en kendt mulighed, at når nogen fra 

menigheden er forhindret i at deltage i gudstjenesten, f.eks. på 

grund af sygdom, kan præsten komme og holde ”nadver i 

hjemmet.” 

 

På den baggrund indfører vi en særordning, for den periode 

hvor vi ikke kan samles i kirken: De søndage, hvor jeg 

medvirker, inviteres alle fra menigheden, der ønsker det, til at 

fejre nadver i hjemmet under den live-streamede gudstjeneste. 

 

Det foregår på den måde, at du gør brød og vin klar, inden 

gudstjenesten begynder. Du kan f.eks. bruge små stykker af 

knækbrød og portvin eller saft. Når vi kommer til nadveren, 

gentager du indstiftelsesordene, efter at jeg har sagt dem. Mens 

jeg uddeler brød og vin i kirken, gør du det på samme måde 

derhjemme. 

 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med at fejre nadver i 

hjemmet, må du endelig kontakte mig. 

 

Andreas Østerlund Nielsen, præst (30295614/andreas@shkirke.dk) 

Nadver i hjemmet  

under live-streamet gudstjeneste 

 

Indledning, v. præst 

Nadverbøn, v. præst 

Fadervor, alle 

 

Indstiftelsesord: 

Præst: 

Den nat da han blev forrådt, tog vores Herre, Jesus Kristus, 

et brød, og da han havde takket Gud for det, brækkede han 

det over, gav det til sine disciple og sagde: ”Tag det og spis 

det. Det er mit legeme som bliver givet for jer. Gør det, for 

at jeg skal blive husket.” 

Du tager nu brødet og gentager dette derhjemme 

 

Præst: 

På samme måde tog Jesus også det bæger vin, som blev 

drukket efter måltidet. Han takkede, gav det til disciplene og 

sagde: ”Drik alle af dette bæger vin. Det er den nye pagt ved 

mit blod, som bliver udgydt for jer til syndernes forladelse. 

Gør det, for at jeg skal blive husket.” 

Du tager nu vinen og gentager dette derhjemme 

 

Uddeling: 

Du deler først brød og dernæst vin ud – samtidig med 

præsten 

Når du giver brødet, siger du:  

 “Dette er Jesu Kristi legeme.” 

Når du giver vinen, siger du:  

 “Dette er Jesu Kristi blod.” 

 

Afslutning, v. præst 


