
  
 

 

Advent på 

Kristiansten 

Festning!  

 

 

 

 
 

                    1. søndag i advent, 27. november kl. 13.15: 
Feltprest Frode Lagset. Lademoen kirkekor. 

Musikere fra studentmiljøet 
 

2. søndag i advent, 4. desember kl. 13.15: 
Prest i den anglikanske kirke, April Almaas. 

Barnekor fra Singsaker skole 
 

3. søndag i advent, 11. desember kl. 13.15: 
Frelsesarmeen, Robert Johansen 

Barnegruppa Ballade fra Lade 
 

4. søndag i advent, 18. desember kl. 13.15: 
Sokneprest i Bakklandet, Hilde Rosenkrantz. 
Konfirmanter fra Bakklandet og Lademoen. 

Morten Skille, trombone 
 



 

Inngangsord 

Adventssalme: N13 5 

Skolebarn synger / korsang 

Kort andakt 

Adventssalme N13 25 

Tenning av adventslys 

Bønn for byen 

Herrens bønn (Vår Far) – ledet av andaktsholder 

Velsignelsen 

Sluttsalme N13 48 

 

N13 nr. 5: 

Gjør døren høy, gjør porten vid! 

Se, ærens konge kommer hit! 

Han hersker over alle land 

og er all verdens Frelser sann. 

 

Rettferdig kommer han her ned 

og bringer salighet og fred, 

saktmodig fremmer han sin akt 

og herske vil med miskunns makt. 

 

Han roper ut et nådens år, 

vår nød ved ham en ende får, 

derfor av lengselsfulles tall 

en gledesang ham møte skal. 

 

Ja, ved din Hellig Ånd det gjør 

vi daglig åpner deg vår dør, 

og deg oss kun til frelse vet, 

velsignet i all evighet! 

 

 



N13 nr. 25 (Antall vers i forhold til søndag): 

Tenn lys! Et lys skal brenne 

for denne lille jord, 

den blanke himmelstjerne 

der vi og alle bor. 

Må alle dele håpet 

så gode ting kan skje. 

Må jord og himmel møtes. 

Et lys er tent for det. 

 

Tenn lys! To lys skal skinne 

for kjærlighet og tro, 

for dem som viser omsorg 

og alltid bygger bro. 

Må fanger få sin frihet 

og flyktninger et hjem. 

Tenn lys for dem som gråter 

og dem som trøster dem. 

 

Tenn lys! Tre lys skal flamme 

for alle som må slåss 

for rettferd og for frihet. 

De trenger hjelp fra oss. 

Må ingen miste motet 

før alle folk er ett. 

Tenn lys for dem som kjemper 

for frihet og for rett. 

 

Tenn lys! Nå stråler alle 

de fire lys for ham 

som elsker alt som lever, 

hver løve og hvert lam. 

Tenn lys for himmelkongen 

som gjeterflokken så! 

Nå møtes jord og himmel 

i barnet, lagt på strå! 

 

 
 



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. 
 
 

N13 nr. 48: 

Deilig er jorden, 

prektig er Guds himmel, 

skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 

Gjennom de fagre 

riker på jorden 

går vi til paradis med sang. 
 

Tider skal komme, 

tider skal henrulle, 

slekt skal følge slekters gang; 

aldri forstummer 

tonen fra himlen 

i sjelens glade pilgrimssang. 
 

Englene sang den 

først for markens hyrder; 

skjønt fra sjel til sjel det lød: 

Fred over jorden, 

menneske, fryd deg! 

Oss er en evig Frelser født.  

 

 

    


