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Preludium 

Klokkeringing med spett 

Nådehilsen 

Velkomstord 

Åpningssalme: Den prektigkledde sommerfugl 
(tekst :Henrik Wergeland) 
akkomp. av Brumunddal Messingensemble 

 
Den prektigkledde sommerfugl 
er fløyet fra Guds hånd. 
Han ga den gyldne ringer 
og røde purpurbånd. 
 
Han lærte den å flyve høyt, 
høyere enn jeg er. 
Den har nok fuglens lyster, 
men ei dens dun og fjær. 
 
Og alle verdens mennesker 
og alle kongebud 
ei gjøre kan en sommerfugl. 
Det kan alene Gud 
 
Samlingsbønn  
A Livets Gud, vi takker deg for denne dagen og dette stedet! 
Du er i frøets vekstkraft og i treets skjønnhet. 
Du er livstreets og korstreets Gud. 
Vis oss din vei og gi oss vilje til å gå den. Amen. 
 
Salme Pilegrimsteikn 
(t: Ola Johnsmoen; m: «Du grønne glitrende tre») 
akkomp. av Brumunddal Messingensemble 



Det trygge teikn mot sommarsky er furukrona som løftar synet 
for trøtte pilgrim, gjer stunda ny og peikar veglei ved 
himmelbrynet,  
║: den vide krona, gjev mot i vona :║ 
eit bod til deg, du er på veg. 
 
Med djupe røter i voksterjord er treet bundne til all vår lagnad. 
Når vinden kviskrar med usagt ord vi sansar sterkast all livsens 
fagnad, 
║: det rotfast sterke i skaparverket :║ 
ber bod til deg, du er på veg. 
 
Gloria 
L Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike 
miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde. 
 

Salme: Kom, kom og hør et gledens ord! 
akkomp. av Brumunddal Messingensemble 

Kom, kom og hør et gledens ord, 
for Gud sitt lys har tent! 
Den blinde ser og slaven får 
sin frihet ufortjent 
  
Guds nåde lyser angsten bort, 
og troen kommer inn, 
og varmer det som før var kaldt. 
Av tvil og tanke spinn. 
  
Og derfor gir jeg ham mitt ja, 
og kaller ham min far, 
for han vil gi meg evig liv, 
og alt han er og har. 
 



Evangelielesning Mark 10, 13-16 
 
Salme: Ditt barn eg no vil vera  
Tekst: Bernt Støylen, 1906 Melodi: H.O.C. Zinck, 1801 
akkomp. av Brumunddal Messingensemble 
 
Ditt barn eg no vil vera, 
min Gud og Fader god! 
Din vilje vil eg gjera, 
lær meg ditt ord og bod! 
Ber meg på dine hender, 
vis meg den rette veg, 
så kvar eg foten vender, 
eg alltid fylgjer deg! 
  

Preken 
 
Trosbekjennelse (Alle reiser seg.) 

 
Alle: Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans 
vesen.  
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens 
skaper.  
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,  
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,  
født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,  
korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,  
stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen,  
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,  
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.  
Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke,  
de helliges samfunn, syndenes forlatelse,  
legemets oppstandelse og det evige liv. 
Amen. (Alle setter seg.) 



 
Salme: Skaperens stemme høres en morgen (Tekst: Anne-Grethe 
Leine Bientie 2006 Melodi: Gælisk folketone 2006 akkomp. av Br. Messingensemble) 

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. 

Forbønn       
L: Gud, du lar din gavmildhet strømme gjennom skaperverket.  
Vi takker deg for blomstene og blomstenes vidunderlige rike,  
for dyrene og deres fantastiske variasjon, for sjøene, årstidene 
og alle duftene. La også oss i våre liv få gjenspeile noe av din 
herlighet og gavmildhet. 
 

A: Vi ber om at skaperverket må holdes oppe,  
at luften må få være frisk og ren,  
at alle jordens rikdommer må tas vare på,  
at hele verden får beholde sin skjønnhet.  
 



L. Skaper, gjør oss til dine medarbeidere, så jorden kan blomstre og alle 
som bor her kan høste rikelig. Vis oss hvordan vi kan følge din rytme i vårt 
liv og vårt arbeid, og slik ta vare på jordens store ressurser.  
 

A: Hjelp oss å vise respekt for all skapning,  
behandle buskap og avling med varsomhet.  
 

L: Gi visdom og råd til alle som styrer og må ta viktige avgjørelser så vi 
tar vare på vårt sårbare miljø.  
 

A: Gode Skaper, hør oss i din nåde.  
L: Fred til landjorden og alt som vokser der.  
Fred til havet og alt som svømmer der.  
Fred til luften og alt som flyr der.  
A: Fred med Gud som kaller oss til tjeneste.  
L: Gud Skaper, du som laget orden av kaos,  
A: gi oss fred.  
L: Frelser, du som stillet stormen på sjøen,  
A: gi oss fred.  
L: Ånd, du som svevde over dypene,  
A: gi oss fred.  
 
 
Fader Vår: 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. 
 
Slutningssalme Prøysen-vise  
Du skal få en dag i mårå 
(t:Alf Prøysen, m:Otto Nielsen) 
akkomp. av Brumunddal Messingensemblet 

 
Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. 
Hæin skulle tegne Babylon, men lærer`n hæin sa nei. 
Hæin ød`la hele arket, hæin var tufsete og dom, 
men så hørte hæin et sus som over furukrona kom: 
 



Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står 
med blanke ark og farjestifter tel, 
og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går 
og da får du det så godt i mårå kveld, 
og om du itte greier det og æilt er like trist, 
så ska du høre suset over furua som sist. 
Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står 
med blanke ark og farjestifter tel. 
 
Og så vart gutten vaksin, og hæin gikk og var så lei. 
Hæin hadde fridd åt jinta si, men jinta hu sa nei. 
Og hæin gret i ville skauen ”detti blir min siste dag”. 
Men da kom det over furua det såmmå linne drag: 
Omkved 
 
Og nå er gutten gift og går og slit som folk gjør flest 
med småbruk oppi Åsmarken der kjærringa er hest. 
Og hæin syns det blir for lite gjort og streve titt og trutt 
og trøste seg med furusus når dagen blir for stutt. 
Omkved 
 
Velsignelse 
 
3 x 3 bønneslag 
 
Utsendelsesord 
 
Postludium v/Brumunddal Messingensemble 

Velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

God sommer! 
 
 

 

Furu 
bindestrek loddrett 

mellom jord og 
himmel. 

Gjennom grenene, 
grønndusket 

åpenbares for jorden 
himmelens skjønnhet 

og for himmelen 
jordens. 

Magli Elster 


