
 

 

 
 

FESTSPILLGUDSTJENESTE 

Folkemusikkmesse 
under Vinterfestspill i Bergstaden 

Bergstadens Ziir 17. mars 2019 

Andre søndag i fastetiden 

 

  

Følgende forkortelser benyttes i heftet: 
 

L | Liturg  

ML | Medliturg 

M | Menighet   

A | Alle 
 

 

I Røros menighet benyttes både norsk og sørsamisk.  

De sørsamiske tekstvariantene til Trosbekjennelsen og Herrens bønn  

står trykt på baksiden av dette heftet. 
 

 

Røros menighet 



 

 

 

 

 
Gode Gud, 

du som gir liv til alt som lever, 
vi priser deg for jordens skjønnhet, 

og for alt som lar oss kjenne 
at du er god. 

Her for ditt ansikt ber vi: 
Gi oss lyttende ører, 

takknemlige hjerter og villige hender, 
så vi kan høre ditt ord, 

lovprise deg for din godhet, 
og i ord og gjerning 

vitne om dine storverk. 
Vi ber i Jesu navn. 

Amen. 

 
 

 

NRK radio gjør opptak av dagens gudstjeneste.  

Den sendes som radiogudstjeneste søndag 7. april 2019. 

 

Medvirkende under dagens messe: 
 

Festspillmusikere: 

Olav Luksengård Mjelva, Erik Rydvall,  

Hildegunn Øiseth og Frode Fjellheim 
 

Kantor Stephen Hicks – Sokneprest Harald Hauge 
 

Kirketjener: Gunn Marit Tønset 

Tekstleser: Unni Ryen 

Forsangergruppe fra Røros menighet  



I. SAMLING 
 

Forberedelse 
Klokkeringing, informasjon og stillhet. 
 

Preludium: Högtidsmarch  
av Erik Rydvall. 
 

Inngangssalme: NoS 1  
Menigheten (M) står under inngangssalmen. 
T: Petter Dass før 1698; O: Gustav Jensen 1909; M: Norsk folketone (Romedal). 
 

 

 

2 Gud er Gud, om alle land lå øde, 
Gud er Gud, om alle mann var døde. 
Om slekter svimler – blant stjernestimler 
i høye himler utallig vrimler 
Guds grøde. 
 

3 Høye hall og dype dal skal vike, 
jord og himmel falle skal tillike, 
hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, 
men opp skal rinne, som solen skinne, 
Guds rike! 

 



Nådehilsen 
 

Samlingsbønn 
Medliturg (ML) | Vi ber i Jesu navn.  Alle (A) | Amen.  
 

Bønnerop Kyrie 
A synger: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovsang Gloria  

Liturg intonerer:  

 

 

 

 

 

A synger: 

 

Mel: Jo Asgeir Lie 

Mel: Jo Asgeir Lie 



II. ORDET 
 

Første tekstlesning (fra Jesaja 55:1-7)  
M sitter under lesningen. Lesningen avsluttes slik: 

ML | Slik lyder Herrens ord. 
 

Musikalsk meditasjon: Jupmelem heevehtibieh 
Tekst: Trad. (Gloria); Mel: Frode Fjellheim 
 

Evangelielesning: NoS 385 og Markus 14:26-42 
L | La oss høre det hellige evangelium. 
M reiser seg og synger: 

 

Etter lesningen synges hallelujaverset en gang til, deretter setter M seg. 
 

Preken  
 

Trosbekjennelse Credo  
L | La oss bekjenne vår hellige tro.  
M reiser seg. 

A | 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,  
sto 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. 

Tekst: Salme 103; Mel: Jaque Berthier 1978 



 

Jeg tror på Den Hellige Ånd,  
én hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn,  
syndenes forlatelse, legemets oppstandelse  
og det evige liv.  
 

Amen. 
 

Salme etter prekenen: NoS 279 
T: Hans Adolph Brorson før 1764; M: Norsk folketone (Oppdal). 

  
2 Skulle dine glemme sine  
takkesanger her på jord? 
Nei, din ære vil de bære 
frem i hellig frydekor. 
De skal synge ærens konge:  
Hosianna, tusenskjønn! 
De skal sige: Himmerike 
Gud har gitt oss i sin sønn! 

3 Gamle, unge, hver en tunge 
syng med fryd mot himlens pol: 
Evig være deg all ære, 
lov og pris på nådens stol! 
Frelst av nåde, fri fra våde, 
priser vi vår Gud for alt. 
Vi fikk livet, fikk det givet –  
hva fikk han som har betalt?



III. FORBØNN 
 

Eventuelle kunngjøringer 
 

Syndsbekjennelse med nådetilsagn 
L| La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse. 
A| Gud, vær meg nådig! 
Jeg har krenket deg  
og sviktet min neste 
– med tanker og ord,  
med det jeg har gjort  
og med det jeg har forsømt. 
Tilgi meg min synd  
for Jesu Kristi skyld. 
Skap i meg et rent hjerte  
og gi meg kraft til nytt liv  
ved din Hellige Ånd. 
 

Forbønn for kirken og verden: NoS 980 
Fastelitaniet (etter Martin Luther, 1528)  

synges i veksel mellom Liturg (L) og Alle (A).  
 

Fastelitaniet er av hensyn til notebildet trykket på høykant på sidene. 

Vi ber om at dere holder programmet sidelengs,  

leser notebildet og synger med hvor det er angitt at Alle (A) skal svare.  
 

Takkeofferet tas i dag opp ved utgangen etter postludiet.  

Gaven som samles inn går til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.  

Det er også mulig å gi en gave til KN ved hjelp av Vipps.  

I så fall benytter du Vippsnummer 2426 og gir det beløpet du ønsker.  

Du kan lese mer om Kirkens Nødhjelps arbeid og om fasteaksjonen  

på kirkensnodhjelp.no 



 



 



 



Mel: Trad./Egil Hovland 

IV. NATTVERD 
 

Musikalsk meditasjon: Biejjiem jïh askem 
Tekst: Britt G. Hallqvist 1973, Anna Jakobsen og Bierna Bientie; Mel: Frode Fjellheim 
 

Takksigelse og bønn  
 

Hilsen Sursum Corda 

 

Innledende lovprisning Prefatio 

L messer prefasjonen. Prefasjonen messes denne søndagen på sørsamisk, 

med melodi komponert av Frode Fjellheim: 
 

Reaktoe jïh hijvene  
lea aejlies Jupmel Aehtjiem  
fïerhten biejjien  
jïh gaajhkene lehkesne gijhtedh  
Jeesus Kristusen tjïrrh  
gie Elmierijhkeste laejpine båata  
jïh almetjidie jielemem vadta 
guktie fïereguhte 
gie altese gåajkoe båata, 
ij edtjh nealkodh 
jïh fïereguhte 
gie altasasse jaahka 
ij gåessie galkh gyjhkelovvedh. 
Altese gaavhtan eengelh  
jïh åålmege Elmierijhkesne 
jïh eatnamisnie datnem heevehtieh. 
Dejgujmie ektesne mijjieh aaj datnem laavloen heevehtibie: 

(M reiser seg) 



Hellig Sanctus 

Her framføres Aejlies, aejlies, aejlies, det sørsamiske Sanctus med melodi av 

Frode Fjellheim. 
 

Liturgen ber eukaristibønnen  

med Epiklese (påkallelse av Den Hellige Ånd) og innstiftelsesordene Verba  
 

Herrens bønn synges av Alle: 

 

Mel: Jo Asgeir Lie 



Nattverdmåltidet  

med fredshilsen Pax og Du Guds Lam Agnus Dei 
L | Guds fred være med dere. 
A | Guds fred være med deg. 
 

A synger:   
 

 

 

L | Kom, for alt er gjort ferdig. 
 

Dersom du ønsker å bli velsignet i stedet for å motta brød og vin, kom fram 

mens du legger høyre hånd på venstre skulder. Det er også anledning til å 

tenne lys ved lystenningsstedet under nattverdmåltidet. 
 

Nattverdbrødet er glutenfritt, og nattverdvinen er avalkoholisert.  
 

Under måltidet spilles Heimhaugen (Mel:  A. Sandelien).  
 

Etter måltidet ber liturgen takkekollekten før nattverden, før messen avrundes 

med slutningssalme (NoS 296) og velsignelse. Menigheten setter seg når de 

går tilbake til sine plasser etter nattverdmåltidet, men reiser seg igjen når den 

siste salmen skal synges.   

 

 

Mel: Jo Asgeir Lie 



V. SENDELSE 
 

Slutningssalme: NoS 296 
M står under salmen og velsignelsen. 
T: Einar Skjæraasen 1945; M: Norsk folketone (Hodalen). 
 

 

2 Vinden har sin sti å vandre, 
bølgen har sin vei å gå, 
vår og sommer, høst og vinter 
skifter i det minste strå, 
gledens tid og sorgens time  
har sin bolig i hvert sinn.  
Lovet være Han som åpnet  
første le og siste grind. 
 

3 Lyset stiger, lyset faller 
over alle dunkle fjell. 
Morgensol og aftenstjerne 
viser dag og varsler kveld. 
Hjertet har sin lengsels høyde, 
hånden har sin gjernings fred. 
lovet være Han som er og  
ånder over tid og sted. 



Velsignelsen 
 

 

 

 
 

 

 

Liturgen lyser velsignelsen. Menigheten svarer: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

3x3 bønneslag og utsendelse, postludium og evt. resesjon 

 

Som postludium spilles  

Aejlies gaaltijeh (Mel.: Frode Fjellheim) 

 



Den apostoliske trosbekjennelse Credo på sørsamisk 
 

Manne Jupmele Aahtjan jaahkam, 
faamoehkommes, Elmien jïh eatnemen sjugniedæjjese. 

 

Manne Jeesus Kristusasse jaahkam, 
Jupmelen aajnege baarnan, mijjen åajvan 
gie Aejlies Voejkenen baaktoe åedtjine sjïdti, 
Maarja niejteste reakasovvi, 
Pååntijus Pijlatussen baelien njåvtasovvi, 
kroessese noeresovvi, jeemi jïh kroeptese bïejesovvi, 
våålese jaemede-rijhkese vöölki, 
gåalmeden biejjien jaemiedistie tjuedtjeli, 
bæjjese Alman vöölki, 
Jupmelen, faamoehkommes Aehtjien, 
åelkies bielesne tjahkan, 
gubpede viht edtja bååstede båetedh, 
jielije jïh åemie almetjidie dööpmedh. 

 

Manne Aejlies Voejkenasse jaahkam, 
gærhkoen aejlies ektievoetese, 
aejlies almetji tjåanghkenæmman, 
sådtoej luejhtiemasse, 
åedtjien tjuedtjielæmman jïh ihkuve jieliemasse. 
Aamen 

 

Herrens bønn på sørsamisk  
 

Mijjen Aehtjie guhte leah Elmie-rijhkesne. 
Baajh dov nommem aejliestovvedh. 
Baajh dov rijhkem båetedh. 
Baajh dov syjhtedem eatnamisnie sjïdtedh guktie Elmie-rijhkesne. 
Vedtieh mijjese daan biejjien mijjen fïerhten-beajjetje laejpiem. 
Luejhtieh mijjeste maam mijjieh meadteme 
guktie mijjieh luejhtebe dejstie guhth mijjese meadteme. 
Aellieh luejhtieh mijjem giehtjelimmij sïjse,  
valla vaarjelh mijjem bahheste. 
Juktie rijhke lea dov, faamoe jïh earoe ihkuven aajkan.  
Aamen. 

 

Røros menighet 


