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I. SAMLING:    Hovedliturg: Ann Cathrin 
Preludium 

 

Inngangsord Ann Cathrin 

L   I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn:  

Vår skaper, frigjører og livgiver. 

 

Inngangssalme  

1. Skaperens stemme høres en morgen, 

    dagslyset flommer, fyller hans jord. 

    Skaperens kraft blir synlig for alle, 

    mennesket jubler, gleden er stor. 

2. Morgenen rødmer, sollyset varmer, 

    fuglesang fyller busker og trær. 

    Barnet blir vekket varsomt av vinden, 

    smiler mot himlen, Herren er nær. 

3. Harene hopper, reinsdyra beiter, 

    fiskene leiker, ringer i vann. 

    Fruktbare daler, Herren er giver, 

    herlig er livet, godt er vårt land. 

4. Stilt kommer kvelden, snart slokner dagen, 

    før søvnen når oss, ber vi vår bønn. 

    Skaperens stemme kaller og lokker, 

    hjemme hos Herren venter hans Sønn. 

5. Skaperens stemme høres en morgen 

    dagslyset flommer, fyller hans jord. 

    Skaperens kraft blir synlig for alle, 

    mennesket jubler, gleden er stor. 

 

Samlingsbønn (ledes fra lesepulten) 

L La oss be 

Aase  Gud, vår Skaper, Frigjører og Livgiver: 

Vi kommer hit for å søke deg  

og for å bli funnet av deg. 

Vi er regnbue-mennesker. 
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I vår kjønnsidentitet og i vår kjærlighet  

finnes et mangfold som du har skapt. 

Gjør oss til tegn på håp. 

Tilgi oss de gangene vi har sviktet deg,  

våre medmennesker og oss selv. 

 

Fjern oss fra frykt og skam, fordommer og selvopptatthet. 

Skap i oss solidaritet og respekt for alle dine skapninger. 

Bruk oss som redskap for rettferdighet, fred og menneskeverd. 

Forbarm deg over oss. 

 

Bønnerop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovsang  
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Salmekameratene: «Jeg er ikke redd mer» tekst/melodi av Ole Paus 

 

II. ORDET – Hovedliturg: Ann Cathrin 
Tekstlesinger –  

L La oss høre hva Bibelen forteller: 

Kjell 

Gunnar 

Det står skrevet i Høysangen: 

Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm! 

For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig 

som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens 

brann. 

Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke 

bort. Om noen gir alt han eier for å kjøpe kjærlighet, møter han 

bare forakt 
Høys 8,6-7 

Nora Elise  Det står skrevet i første brev til Korinterne: 

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har 

kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende 

bjelle.  

Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier 

all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke 

har kjærlighet, da er jeg intet. 

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg 

selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting 

vunnet. 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den 

misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten 

krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og 

gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men 

har sin glede i sannheten. 

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt 
1 Kor 13,1-7 

 

Halleluja – synges før og etter evangelielesningen 

 

 

 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=tVFiwZV+wf1sroCiFQzYH2LIiJSocMUiEICcF8kqFwdEjRtsNQAbQaq4iUeBQEUeJoYxUhXizQ0KX6PMWJsfRw==
https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=yYAOW1g5DEgYQbwhVIg0iib6AwAbtZVNKbTj2q6pSuARGfpSdjh/rI+xYgX74LB5TITUycXh8n9//5nGt6BSxQ==
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Evangelium – Mark.4.30-32 – Ingunn  

Han sa: Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det?  

Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø 

på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det 

skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. 

Slik lyder det hellige evangelium 

 

Preken – Biskop Solveig Fiske 

 

Salmekameratene: «Kven veit vel om den urett eg leid» No.salmebok nr.470 

 

Håpsbekjennelse Ann Cathrin  

L   La oss bekjenne troen på livets Gud. 

 

A Vi tror på livets Gud 

som fortsetter med å skape verden. 

Stjerner jubler, jord og hav  

lovpriser ditt skapernavn. 

Du er gledens kilde  

og frigjøringens opphav. 

Fra deg kommer respekten for livet  

og motet til å handle.  

Vi tror på Jesus Kristus, vår Frelser. 

Du har levd vårt liv og dødd vår død. 

Oppstått i våre liv befrir du oss fra redsel og hat. 

Fra ukjent framtid møter du oss med nåde  

og Guds rikes seier. 

Vi tror på Den hellige ånd, verdens livgiver,  

som forener tross grenser og murer. 

Du former én menneskehet av alle folk og raser,  

kvinner og menn. 

Du skaper undring i oss overfor livets hellighet 

Og maner din kirke til å være Guds tegn på jorden 

Inntil jorden fullendes i rettferdighet og kjærlighet. 

Amen. 
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Salme  

 
  

2 Lell er Guds kjærleik varm og nær,  

hans liv i lufta, klår og rein. 

Den purpurdrakt som sola ber, 

legg strålekrans kring naken grein. 

3 Og om det ute blæs ein vind  

frå kalde høgd, og frosten bit,  

så opnar heimen krinsen sin,  

og varme ljosken dreg oss dit. 

4 Du breier vinterkulden ut,  

gjev fryd i sumars varme drag.  

Du femner oss i kjærleik, Gud,  

igjennom livsens vinterdag! 

O © Arve Brunvoll S © Sigbjørn Apeland 

 

III. FORBØNN – Hovedliturg: Ann Cathrin 
Ann Cathrin:  La oss be for verden og for hverandre.    

 

Per Morten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evige Gud, du som har skapt oss i ditt bilde  

og elsker oss uten forbehold,  

vi takker deg for livet og for oss som er samlet her nå.   

Takk for Vinterpride, for mangfold og fellesskap, 

både her og andre steder. 

 

Vi ber for alle som ikke kan leve i åpenhet  

med sin kjønnsidentitet og sin kjærlighet.  

Styrk alle som kjemper for menneskerettigheter og for 
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Kari tenne 

lys 

alles rett til å elske hvem man vil - 

uansett hvor man bor i verden. 

Lær oss å ta vare på oss selv og på hverandre  

i stolthet og i omsorg. 

 

Gud vi ber – ETT LYS TENNES I LYSGLOBEN 

 

A Gud er din hvile, Kristus din styrke, 

Ånden er nær som en trofast venn. 

Herren har hørt deg, nådig berørt deg, 

Herren vil reise deg opp igjen. 

Solbjørg 

 

 

 

 

 

 

 

Torstein 

tenne lys 

Velsign familiene våre og alle vi er glade i. 

Trøst alle som sørger, savner eller strever. 

La tillit og trygghet vinne over selvforakt og skam. 

 

Gi oss mot og styrke til å gripe inn når menneskeverdet krenkes. 

Skap fred i våre hjerter, fred med vår neste og fred i verden. 

Gi oss kraft og vilje til å følge deg – i handling og i ord. 

 

Gud vi ber – ETT LYS TENNES I LYSGLOBEN 

 

A Gud er din hvile, Kristus din styrke, 

Ånden er nær som en trofast venn. 

Herren har hørt deg, nådig berørt deg, 

Herren vil reise deg opp igjen. 

Per Morten Vi takker deg Gud for at du har gitt oss jorda. 

Minn oss alltid på at vi har den til låns. 

Gi oss mot til å ta vare på ditt skaperverk 

også når det koster. 

Gi krefter og kreativitet og en hellig utålmodighet. 

 

Ann Cathrin 

 

May-Britt 

tenne lys 

Evige Gud, styrk oss – og alle mennesker – i tro, håp og kjærlighet.  

 

Gud vi ber – ETT LYS TENNES I LYSGLOBEN. 

 

A Gud er din hvile, Kristus din styrke, 

Ånden er nær som en trofast venn. 

Herren har hørt deg, nådig berørt deg, 

Herren vil reise deg opp igjen. 
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IV. NATTVERD Ann Cathrin, Ingunn 
            Salme  

1 Når vi deler det brød som du oss gir, 

   når vi deler det brød som du oss gir, 

   blir vår natt vendt til dag 

   i din kjærlighets soloppgang. 

   Å, Jesus, du er vårt liv! 

2 Når vi drikker den vin som du oss gir, 

   når vi drikker den vin som du oss gir, 

   blir vår natt vendt til dag 

   i din kjærlighets soloppgang. 

   Å, Jesus, du er vårt liv! 

3 Når vi lovsynger deg omkring ditt bord, 

   når vi lovsynger deg omkring ditt bord, 

   blir vår natt vendt til dag 

   i din kjærlighets soloppgang. 

   Å, Jesus, du er vårt liv! 

 

Ann Cathrin: Vi er samlet i takknemlighet til Gud, for å motta Kristi legeme og blod. 

Kristus er Gud som menneske, tilstede i vår verden, nærmere oss selv enn  

det vi kan fatte. I kjærlighet søker han oss. La oss derfor i stillhet øve opp  

vårt nærvær, så hele vårt vesen kan tre fram for hans kjærlighet. 
 

Offertorium 

Ingunn: La oss løfte fram vår verden for Gud, i ærefrykt og glede. 

Dette brødet, en frukt av jorden og menneskets arbeid. 

Denne vinen, et tegn på glede, men også smertens drikk. 

Dette vannet, et symbol for skaperkraften og dåpens tegn. 

Disse blomstene, et bilde av skjønnheten 

og sårbarheten til Guds skaperverk. 

Denne røkelsen, et uttrykk for hele menneskehetens 
bønner og lengsler. 

Nytt: Under nattverden er det mulighet til å skrive bønner på hjerter og  

henge på bønnetreet. 
 

A:  Alt kommer fra deg. 

          Av ditt eget gir vi deg tilbake, du verdens Skaper. 

Ta i mot oss og våre gaver, for Jesu Kristi skyld. 
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            Hellig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påkalling 

Ann Cathrin: Å Gud, universets Skaper, send din livgivende ånd over vårt      

           takkemåltid, den ånd som overskygget Maria med nåde og som kom over  

           Jesus i Jordanelven, så dette brødet og denne vinen kan bli Kristi legeme  

           og blod for oss. 

A:  Hellige Ånd, kom til oss, gi oss dine gaver. 

 

Ingunn: La din skapende Ånd fullbyrde din elskede sønns ord, han som i den natt da 

han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot 

og spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. 

Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. 

Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir 

tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. 
 

  La oss alle be den bønnen Jesus lærte oss: 

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, 
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men frels oss fra det onde. 

For riket er ditt,  

og makten og æren i evighet. 

Amen. 

Ingunn: Kom, for alt er gjort ferdig.   

Nattverdmåltidet – Musikk v/ Salmekameratene og Tim 
 

Takkebønn 

Ann Cathrin: Lovet være Gud for hennes gaver, som overgår all forstand. 

A Jeg har båret deg, Herre, i min åpne hånd,  

båret deg som selv universet ikke kan romme.  

Med munn og hender har jeg tatt imot ditt legeme og blod,  

til forlatelse for mine synder og legedom for mine sår. 

La meg sammen med deg få tilgi, elske og kjempe,  

i vissheten om at du alltid er til stede. 

Din kjærlighet brenner i det innerste av mitt hjerte. 
 

Salmekameratene: «Alltid freidig når du går» No.salmebok nr.415 

V. SENDELSE – hovedliturg: Ann Cathrin 
              Salme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               2. La oss elske hverandre liksom Han har elsket oss, vandre i Guds lys. 
 

      Ref: Vandre i Guds lys, / vandre i Guds lys, / vandre i Guds lys, /  
               vandre i Guds kjærlighets lys. 
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           3. La oss tilgi hverandre liksom Han har tilgitt oss, vandre i Guds lys. 
 

           4. La oss be for hverandre liksom Jesus ber for oss, vandre i Guds lys. 
 

Velsignelse Biskop Solveig 

L  La oss prise Herren. 

M   Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 

L  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. ✠ 

M   Amen. Amen. Amen. 

 

Utsendelse Biskop Solveig 
(t: Hans Olav Mørk) 

 Gå. Gå med uro. Gå i hast. 

Slutt aldri med å gå ut av kirkens rom 

ut av freden og stillheten 

ut i bråket og ubehaget 

ut til latteren og gråten. 

Bær med deg det levende brødet 

som du fikk her 

som en skatt mellom dine hender 

og i ditt hjerte. 

Del det ut, igjen og igjen. 

Alltid strekker det til, 

om du bare fortsetter å bryte det. 
 

Kom. 

Slutt aldri med å komme tilbake til dette stedet. 

Kom aldri tomhendt. 

Ta med deg ropet som presser på bak leppene. 

La det få lyde her. 

Ta med deg sulten som aldri blir stillet, 

kampen som ennå ikke er vunnet. 

Ta med deg en 

som alltid har vært ditt medmenneske 

uten at du visste det. 

Her er møtestedet 

i lyset fra Guds ansikt. 

 

          Postludium/Utgangsprosesjon 


