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Vi står skulder ved skulder 
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Klokkeringing 

Tre klokkeslag 

Preludium 

Inngangssalme 
T Anders Vassbotn 1893   M Per Steenberg 1923 

1 Å leva, det er å elska 
det beste di sjel fekk nå; 
å leva, det er i arbeid 
mot rikare mål å trå. 

2 Å leva, det er i livet 
å finna det største verd; 

å leva, det er å vinna 
til sanning i all si ferd. 

3 Å leva, det er å leggja 
all urett og lygn i grav; 
å leva, det er som havet 
å spegla Guds himmel av. 

Innledningsord 

Ord til denne dagen 
Statsforvalter og tidligere justisminister Knut Storberget 
Tidligere Fylkesmann Sylvia Brustad 
Politimester Johan Brekke 

Solosang 
«Vårt lille land» av Ole Paus - Johanne Kippersund Nesdal og Eivind 
Strømstad 

Ord til denne dagen forts. 
Leder for AUF Innlandet Sigrid Døving Bjerke 
Representant for Hamar arbeiderparti  Anette Trettebergstuen 

Fellessang 
T Til ungdommen av Nordahl Grieg 1936   M Otto Mortensen 1952 

1 Kringsatt av fiender, Gå inn i din tid. 
Under en blodig storm, - Vi deg til strid! 
Kanskje du spør i angst, Udekket, åpen: 
Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen? 
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2 Her er ditt vern mot vold, Her er ditt sverd: 
Troen på livet vårt, Menneskets verd! 
For all vår fremtids skyld; Søk det og dyrk det! 
Dø om du må, men; Øk det og styrk det! 

3 Stilt går granatenes Glidende bånd. 
Stans deres drift mot død! Stans dem med ånd! 
Krig er forakt for liv – Fred er å skape; 
Kast dine krefter inn – Døden skal tape! 

4 Edelt er mennesket, Jorden er rik! 
Finnes her nød og sult Skyldes det svik! 
Knus det! I livets navn Skal urett falle! 
Solskinn og brød og ånd Eies av alle! 

5 Da synker våpnene Maktesløs ned! 
Skaper vi men’skeverd Skaper vi fred! 
Den som med høyre hånd Bærer en byrde 
Dyr og umistelig – Kan ikke myrde! 

6 Dette er løftet vårt Fra bror til bror: 
Vi skal bli gode mot Men’skenes jord! 
Vi vil ta vare på Skjønnheten, varmen - 
Som om vi bar et barn Varsomt på armen! 

Preken 

Salme 
T Christian Richardt 1867   M C.E.F. Weyse 1838 

1 Alltid freidig når du går 
veier Gud tør kjenne, 
selv om du til målet når 
først ved verdens ende! 

2 Aldri redd for mørkets makt! 
Stjernene vil lyse; 

med et Fadervår i pakt 
skal du aldri gyse. 

3 Kjemp for alt hva du har kjært, 
dø om så det gjelder! 
Da er livet ei så svært, 
døden ikke heller. 
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Forbønn 
Menighetssvar: 
A  Kyrie eleison. 
 
A  Kriste eleison. 
 
A  Kyrie eleison. Amen. 

Herrens bønn 
A  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. 

Solosang 
«Mitt eget land» av Olle Adolphson - Johanne  Kippersund Nesdal og Eivind 
Strømstad 

Salme 
T Martin Luther 1529, etter Salme 46   O M.B. Landstad 1855   M Martin Luther/Hos Joseph Klug 1529 

1 Vår Gud han er så fast en borg, 
han er vårt skjold og verge. 
Han frir oss ut av nød og sorg 
og vet oss vel å berge. 
Vår gamle fiende hård 
til strid imot oss står. 
Stor makt og arge list 
han bruker mot oss visst. 
På jord er ei hans like. 

2 Vår egen makt er intet verd, 
snart fikk vi banesåret. 
Men én går frem i denne ferd, 
som Herren selv har kåret. 
Vil du hans navn få visst? 
Han heter Jesus Krist, 
den høvding for Guds hær, 
i ham kun frelse er. 
Han marken skal beholde! 
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3 Om verden full av djevler var 
som ville oss oppsluke, 
vi frykter ei, vi med oss har 
den som Guds sverd kan bruke. 
Er verdens fyrste vred 
og vil oss støte ned, 
han ingen ting formår, 
fordi alt dømt han går. 
Et Guds ord kan ham binde. 

4 Guds ord det skal de nok la stå, 
og ingen takk de høster. 
Gud selv vil mektig med oss gå, 
hans gode Ånd oss trøster. 
Og om vårt liv de tar 
og røver alt vi har, 
la fare hen, la gå! 
Mer kan de ikke få. 
Guds rike vi beholder. 

Velsignelse 

Postludium 
Preludium i C-moll av Johann Sebastian Bach 
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Vi går ut av kirken og videre til 
Stortorget og Koigen. 

Vi tar med røde roser til veien videre 
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Medvirkende: 
Statsforvalter og tidligere justisminister Knut Storberget 
Tidligere Fylkesmann Sylvia Brustad 
Politimester Johan Brekke 
Leder for AUF Innlandet Sigrid Døving Bjerke 
Representant for Hamar arbeiderparti  Anette Trettebergstuen 
Representant for moskeen i Stange Mohammed Musa 
Representant for Støttegruppen 22. juli Hedmark/Oppland 

Fra kirken: 
Kirketjener Marianne Dimitrova 
Domkantor Trond Våge 
Sokneprest Per Erik Engdal 
Domprost Kirsten Almås 
Biskop Solveig Fiske 


