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Samling 
Klokkeringing 
Bøneslag 
Preludium og inngangsprosesjon 
 
Inngangssalme 479 – Fordi han kom og var som morgenrøden – 
(Håpstango) (Vi reiser oss) 
 
Inngangsord 
 
Samlingsbøn (Vi set oss) 
 
Bønnerop – Kyrie 
A: Kyrie eleison, Gud Fader, miskunna deg. 
Kriste eleison, Herre Krist, miskunna deg. 
Kyrie eleison, Heilag Ande, miskunna deg. 
 
Lovsong 
L: Ære være Gud i det høgste 
A: Og fred på jorda blant menneske som Gud har glede i. 
Vi lovar deg, vi prisar deg, vi tilbed deg, vi opphøgjer deg. 
Amen. 

 
ORDET 
 
DIKT – Fjell Noreg  -  v/Arnborg Teigum  
                                 musikk Eirik Matias Bø 

 
SOLOSANG – Du vet vel om at du er verdifull – 
 v/ Hans Gubhage 
 



 
Evangelium Vi reiser oss 
Evangelielesing – Lukas 19:1-10 – V/ Bent Høie 
 
Preike (Vi set oss) 
 
MUSIKK – All of me – v/ Silje-Håvard Bolstad 
 
Truvedkjenning - credo (Vi reiser oss) 
L: Lat oss vedkjennast vår heilage tru: 
Alle: Eg trur på Gud Fader, den allmektige  
som skapte himmel og jord.  
Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre,  
som vart avla ved Den heilage ande,  
fødd av Maria møy,  
pint under Pontius Pilatus,  
vart krossfest, døydde og vart gravlagd,  
fór ned til dødsriket,  
stod opp frå dei døde tredje dagen,  
fór opp til himmelen,  
sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,  
skal koma att derifrå og døma levande og døde.  
Eg trur på Den heilage ande,  
ei heilag, allmenn kyrkje,  
eit samfunn av dei heilage,  
forlating for syndene,  
oppstoda av lekamen og evig liv.  
Amen. 
 

Salme 498 - Du omgir meg på alle sider 



 
Takkoffer 
Vi kan i dag gje vår gåve til puter til kyrkjebenkane 
på VIPPS eller bank 
merk med offerformål:  
 
114648 Skjåk kyrkjelege fellesråd eller  
kontonummer 2085.07.45170 
 
Kyrkjelydens forbøn 
... Gud vi ber 
Alle syng mellom kvar bøn: Herre, høyr vår bøn. 
Etter siste bønesvar: Amen. 

 

Herrens bøn NoS 985.2 Alle syng. 
Alle: Vår far i himmelen.  
Lat namnet ditt helgast.  
Lat riket ditt koma.  
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.  
Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld,  
slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.                                                    
Og lat oss ikkje koma i freisting,  
men frels oss frå det vonde.  
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.  
Amen.  
 

Fredshelsing  
L:     Guds fred vere med dykk.  
Alle: Guds fred vere med deg.  
 



Sending 
fortelling 
Salme Vi reiser oss 646 –  
Sometimes in our lives – (Lean on me) 
 
 

Velsigning - Salutatio 
L: Lat oss prisa Herren. 
Alle: Gud vere lova. Haleluja, Halleluja, Halleluja. 
L: Herren velsigne deg og vare deg. 
Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig. 
Herren lyfta sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. 
Alle: Amen. Amen. Amen. 
 
3 x 3 klokkeslag 
 
Utsending 
 
Postludium Vi set oss 
 
 

                           Minner om at 

koronaviruset ikkje har teke ferie 
 

 
Vis omsyn og  avstand 

(min. 1 meter) 
 



 
Messer i Skjåk og Nordberg t.o.m.28.08.21 

 
Sundag  18. juli   kl.11.00 Skjåk kyrkje. 
 
Torsdag 22. juli   kl.11.00 Skjåk kyrkje 
                                               overføring frå Oslo domkyrkje 
                          kl.12.00-12.05 kyrkjeklokkane ringer 
                          kl.12.05-13.00 Høve til å tenne ljos og                
                                                                        høyre musikk 
 
Fredag 23.juli i samband med 1000 års jubileumet for Heilag Olav si                         
signingsferd vert det arr.i Skjåk kyrkjestugu/Skjåk kyrkje kl.19.30? 
  
Torsdag 29 juli   kl.18.00  Lomskyrkja  Olsokmesse  
 
Sundag 1.aug.  kl.11.00  Skjåk kyrkje  Dåpsmesse   
 
Sundag 1.aug. kl.18.00   Fel-Jakup stugu  
                                                      Kveldsmesse /folkemusikk 
 
Sundag 8.aug.    kl.11.00 Nordberg kyrkje  messe m/dåp 
 
Sundag 15.aug.  kl.12.00 Utemesse på Krossen 
 
Laurdag 28.aug.  kl.16.00 Skjåk kyrkje 
                              Samtalemesse med årets konfirmantar 
 
 
 



                

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 


