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SAMLINGSLITURGI 1: FORBØNN 

1. INNGANG - VEKSELSLESNING 

Leder: Alle: 
De som har øyne Se på Jesus 
De som har ører Lytt til Jesus 
De som har føtter Løp til Jesus 
De som har hender Grip Jesus 
De som puster Syng til Jesus 
De som har venner Ta dem med til Jesus 

 

2. SANG (NSB 558) 

Kom, la oss samles ved Guds bord og gjøre det i stand, 
og dekke på med duk og lys til tjeneste for Ham. 
 
Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i 
Jesu navn. 
 
Vi gir hverandre hendene, for venner er vi nå, 
og lager ring om alteret, i midten skal det stå. 
 
Så setter vi oss stille ned, og ser på lysets skinn. 
Det minner om at Gud er nær, i hjertet vil Han inn. 
 

3. ORDET - ANDAKT 

 

4. SANG 

Ut fra tema/eller bruke mere tid på forbønnen 
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5. FORBØNN 

INNLEDENDE BØNNEVERS: 
Nå kan vi sitte stille og tenne lys og be 
Ja, sitte ganske stille og takke for Guds fred 
Kjære Far 
-Takk for at du ser oss og vet hvordan vi har det 
-Takk for at du hører oss når vi ber til deg 
-Takk for alt du har skapt alt er unikt og ikke en kopi  
-Takk at du skapte oss helt UNIKE 

 
BØNNEVERS: 
Vi ber til Gud som hører hvert minste, lille ord 
Vi takker Gud som hører og vet hvor alle bor 
Kjære Jesus 
-Takk at du er vår gode venn som alltid vil være 
sammen med oss 
-Takk at du døde for oss og stod opp igjen 
-Takk at du alltid går med og passer på oss 
-Takk at sammen med deg kan vi være trygge 

 
BØNNEVERS:  
Vi ber til Gud som hører hvert minste, lille ord 
Vi takker Gud som hører og vet hvor alle bor 
Kjære gode Hellige Ånd 
-Takk for at vi vi får være med på ...  
-Takk for det fellesskapet vi har sammen 
-Takk for at vi alle er en del av din familie 
-Takk at vi alle er skapt i ditt bilde og får tilhøre deg 

 
AVSLUTTENDE VERS:  
Nå kan vi legge dagen og natten i Guds favn 
Og takke ham som hører vår bønn i Jesus navn 
 
Alternativer bønneformer: Bønneemner nevnes mellom bønneverset. Vers en 
og tre synges som innledning og avslutning. 
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6. FADERVÅR 

Vår Far i himmelen!  
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.  
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,  
slik også vi tilgir våre skyldnere.  
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen  

7. VELSIGNELSEN 

Leder: La oss prise Herren! 
Alle reiser seg og synger: Gud være lovet! Halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Leder: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt 
ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt 
ansikt mot deg og gi deg fred! 
Alle synger: Amen, amen, amen! 
 
Takk for i dag! Gå i fred og tjen Herren med glede! 
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SAMLINGSLITURGI 2: LYSTENNING 
 

1. INNGANG –TENNING AV KRISTUSLYSET 

Vi tenner Kristuslyset mens vi synger:  
Vi har tent et lys, stilt det midt i ringen 
Takk at Jesus kjær, midt i blant oss er! 

 
  

 
 

Leder: I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 
Velkommen til kveldssamling  

2. SANG (NSB 242) 

Vi tror på skaperen Gud, vi tenner et lys i Guds navn.  
Guds Ånd skaper liv i vår verden. Vi tror Gud er her.  

  
Vi tror på Jesus, Guds sønn. Vi tenner et lys i Guds navn.  

Gud ble en av oss i vår verden. Vi tror Gud er her.  
  

Vi tror på Ånden, vårt håp. Vi tenner et lys i Guds navn.  
Guds Ånd skaper liv i vår verden. Vi tror Gud er her.   
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3. ORDET - ANDAKT 

 

4. SANG 

Ut fra tema eller ønsker fra de som er samlet 
 

5. BØNN OMKRING LYSGLOBEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Leder minner om Kristuslyset som står og skinner og at 
Jesus er nær. 
 
Noen måter å bruke lysgloben på: 
-Vi tenner et lys hver i ringen 
-Bønneemner nevnes og så tenner et lys for hvert tema 
-Lysgloben (eller lysfatet hvis dere ikke har) brukes sammen 
med noen andre stasjoner dere har gjort klart 
-Skrevne bønner leses og fremføres med lystenning 
-Eller lignende 
 
 

Fadervår: 8.2 

VI TENNER LYS 
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6. FADERVÅR 

Vår Far i himmelen!  
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.  
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,  
slik også vi tilgir våre skyldnere.  
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen  

7. KELTISK VELSIGNELSE - NSB 624 

Må din vei komme deg i møte, 
vinden alltid være bak din rygg, 

solens lys leke på ditt kinn, 
regnet falle vennlig mot din jord. 

Og må Guds gode hånd 
verne om deg til vi møtes igjen. 
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SAMLINGSLITURGI 3: BØNNETEGN 
 

1. INNGANGSBØNN 

Åpne våre øyne for din sannhet. 
Åpne våre øyne for din vilje. 

 
Åpne våre hjerter for din kjærlighet. 

Åpne våre hjerter for din glede. 
 

Åpne våre hender for ditt arbeid. 
Åpne våre hender for hverandre. 

 
Bønnen gjentas fra leder til deltagerne.  

Man peker mot øynene (to første bønner),  
Krysser hendene på brystet (de to neste bønnene)   
Vi tar hverandre i hendene (de to siste bønnene)  

 

2. SANG 

 
 

3. ORDET - ANDAKT 

 

4. SANG 

 
 
 
 
 
 



 

8 
 
 

5. SEKS TEGNS BØNN 

Strekker hendene opp: Far som i det høye er  
 

Legger hendene på 
brystet: 

Kom til og vær oss nær.  
 

Former et kors med 
armene: 

Jesus sendte du til oss.  
Han gav livet på et kors.  

Folder hendene: Synder vi, la oss forstå det, tilgi oss 
og gi oss nåde! 

Rekker hendene fram: La oss alltid kjærlig vandre, leve 
rett og hjelpe andre!  

Tar hverandre i hendene: Vern om oss og våre kjære, og la alt 
bli til din ære! 

 

6. FADERVÅR 

Vår Far i himmelen!  
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.  
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,  
slik også vi tilgir våre skyldnere.  
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen  
 

7. VELSIGNELSEN 

Leder: La oss prise Herren! 
Alle reiser seg og synger: Gud være lovet! Halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Leder: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt 
ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt 
ansikt mot deg og gi deg fred! 
Alle synger: Amen, amen, amen! 
Takk for i dag! Gå i fred og tjen Herren med glede! 
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SAMLINGSLITURGI 4: VI TROR 
 
 

1. INNGANG -BØNN MED BEVEGELSER 

 
 
 
 
 
 
 
Kjære Jesus Takk at jeg 

kan være 
trygg hos 
deg. 

Takk at jeg 
kan be til 
deg om 
alle ting. 

Takk at jeg 
trygt kan 
overgi meg 
selv i dine 
hender. 

Takk at vi er 
søsken og du er 
våre far, frelser 
og livgiver! 

Først leder, så gjentar alle (som kan og vil) 
 
 

2. SANG: NÅ ER DET VI SOM ER SAMMEN 

Nå er det vi som er sammen nå er jeg glad du er nær. 
Nå kan vi synge og klappe nå vet vi Jesus er her. 
...... du er her ....... du er her 
 
Nå sitter ingen alene nå kan vi se hvem vi er. 
Nå er det vi som er kirke nå vet vi Jesus er her. 
...... du er her ........du er her 
 
Nå tennes lyset for alle nå er vi trygge og nær 
Nå må alt mørket forsvinne nå vet vi Jesus er her. 
...... du er her ....... du er her 

3. ORDET - ANDAKT 

 

 
 
BØNN MED LYSTENNING 
VI BER DE FEM TEGNS BØNN OG DET TENNES FEM LYS I KORSET 

                                     
 

 
 
Presten sier: Nå sitter vi stille og ser på lysene. 
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4. TROSBEKJENNELSESSANG 

Vi tror at Gud er stor at han har skapt oss alle. 
Hver søster og hver bror at han har skapt oss alle. 
Vi takker Gud for livet for Jesu kjærlighet. 
I alle våre dager vil Jesus være med. 
 
Vi tror at Jesus kom og bryr seg om oss alle. 
Hver søster og hver bror at han har skapt oss alle. 
Vi takker Gud for livet for Jesus kjærlighet 
I alle våre dager vil Jesus være med. 
Vi tror Den Hellig Ånd gir liv og håp til alle. 
I dåp og brød og vin gir liv og håp til alle. 
Vi takker Gud for livet for Jesu kjærlighet. 
I alle våre dager vil Jesus være med. 
 
Andre forslag: Den Apostoliske trosbekjennelse eller NSB 242 

5. SANG 

 

6. FADERVÅR 

Vår Far i himmelen!  
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.  
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,  
slik også vi tilgir våre skyldnere.  
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det 
onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen  

 

7. VELSIGNELSEN 

   Alle: Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn,  
            Velsign oss Gud du Hellig Ånd! 
   Leder: Gå i fred og tjen Herren med glede! 
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Følg meg, følg meg,  
kom og se  
du kan også være med 
Jesus går her, levende  
følg meg, følg meg,  
kom og se 
 
Peter og Andreas  
hørte Jesu ord 
Kom og se, sa Jesus  
følg i mine spor 
Så ble de disipler  
mennesker som tror 
 
 

Du og jeg og alle  
vi som lever nå 
Vi kan også høre  
vi kan også gå 
Så blir vi disipler  
(som) Jesus satser på 
 
Jesus venter på oss  
og han smiler litt 
Ikke alt er enkelt  
mye er litt stritt 
(Men) himmelen er åpen  
Vi har tenkt oss dit 
 

Følg meg                               (tekst - note neste side) 
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Temasang på CAMP UNIK 2018: 
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HEL- er kirkens inkluderingsarbeid   
 
Kirkerådet løfter frem følgende  
beskrivelse av hva en kirke skal være: 
 
En bekjennende kirke som i ord og gjerning viser at mennesker 
med utviklingshemming har en uendelig verdi. 
En misjonerende kirke som formidler evangeliet i ord og 
handlinger på en slik måte at det kommuniserer med mennesker 
med utviklingshemning. 
En tjenende kirke som gir mennesker med utviklingshemning 
mulighet til å være en naturlig del av menighetens fellesskap der 
alle gir og mottar omsorg. 
En åpen kirke som lytter til den livs- og troserfaring mennesker 
med utviklingshemning har og som åpner opp for mangfoldet av 
trosuttrykk. 
 
Ut fra disse målsetninger er disse enkle samlings liturgier laget. 
Ordet liturgi betyr folkets arbeid og tjeneste for Gud og er 
derfor noe vi alle er kan ta del i. Velkommen til å være med og 
sette ditt preg på dette arbeidet. Det er vårt kall som kristne 
uavhengig av funksjonsnedsettelse eller andre hindringen den 
enkelte måtte erfare eller streve med. 
 
Rune Rasmussen 
Spesialprest for inkluderende kirkeliv, Agder og Telemark bispedømme 
 
LENKER TIL HEFTET/NOTER/ENKLE LYDFILER på Nett:  
Agder bispedømme: ressurser/inkluderende-kirkeliv/Samlinger for alle Liturgier 


