
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

REGNBUEMESSE 
 

med Røros Soul Children 
under Røros Pride 2021 

 

Liturgiske ledd fra Oslo Soul Childrens Soul Church 
 

Bergstadens Ziir søndag 26. september 2021 
 
 
 

 

 
 

  
DEN NORSKE KIRKE 
NÖÖRJEN GÆRHKOE 
Røros menighet – Plaassjen åålmege 



 



I. SAMLING 
 

Forberedelse 
Klokkeringing, informasjon og stillhet. 
 

Preludium:  
Røros Soul Children synger Elsket for den jeg er  
Tekst: Linda Børud Lindéh, Thomas Lindéh og Arnold Børud;  
Melodi: Linda Børud Lindéh 

 

Inngangssalme: NoS 666 Å leva, det er å elska 
 

 
 

 

 

 

 

 



Nådehilsen  
 

Samlingsbønn 
 

Liturg (L) |  Gode Gud: Du skapte oss slik vi er.  
   Her er vi med våre evner, drømmer og muligheter.  
Alle (A) | Vi er stolte.  
   Du tar imot oss med åpen favn. 
L |    Her er vi med våre sår og våre sorger,   
   her er vi med vår tvil og vår uro.  
A |   Vi er sårbare.  
   Du tar imot oss med åpen favn. 
L |    Her er vi med alt vi er  

og alt vi bærer med oss.  
A |   Vi ser på hverandre med kjærlighet.  
   Du tar imot oss med åpen favn. 
   Amen. 
 

Bønnerop Kyrie  
 

 

 

Lovsang Gloria   

  

Tekst: Trad./Karin Okkenhaug Seim 

Melodi: Øystein D. Haare 

Tekst: Luk 2:14/Ragnhlld Hiis Ånestad 

Melodi: Tor Kjetil Espedal 



II. DÅP 
 

Soloinnslag:  
Røros Soul Children synger Face It 
Tekst og melodi: Barbro Wiig Sulebakk (Team Sulebakk) 

 

Mottakelse til dåp etterfulgt av takkebønn   
L | Gud, hør vår bønn. 
A | Amen.  
 

Kort dåpstale  
 

Ordet om dåpen og troen 
 

Forsakelsen og troen Credo  
L | La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til.  
Menigheten (M) reiser seg. 

A | 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,  
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. 
 

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

Dåpshandlingen og presentasjon 
 

 



Herrens bønn  
Vi ber Herrens bønn på det språk vi selv ønsker.  
Her er teksten gjengitt på bokmål (1978-oversettelsen) og på sørsamisk: 
 

A | Fader vår, du som er i himmelen! 
La ditt navn holdes hellig.  
La ditt rike komme. 
La din vilje skje på jorden som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød. 
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. 
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.  
Amen. 
 

A | 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. 
 
 



Dåpssalme: NoS 240 Måne og sol 
 
 

 



III. ORDET 
 

Evangelielesning  
L | La oss høre det hellige evangelium. 
M reiser seg og synger (Norsk Salmebok nr. 977.6): 

 

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

Preken 
 

Soloinnslag:  
Røros Soul Children synger We Can Change the World 
Tekst: Knut Bjørnar Asphol, Ragnhild Hiis Ånestad og Anne Marken Gihlemoen; 
Melodi: Knut Bjørnar Asphol 
 

Mel: Taizé 



Tekst/Melodi:  

Ragnhlld Hiis Ånestad/ 

Tor Kjetil Espedal 

Syndsbekjennelse 
 

A |  Lysets Gud,  
du lar alle regnbuens farger stråle fram. 
Du kjenner oss og elsker oss alle. 

  Du vil at vi skal ta vare på hverandre  
  og på alt du har skapt.  
  Vi vet at vi svikter og gjør deg imot.  
  Tilgi oss og hjelp oss  
  for Jesu skyld.  
 

Forbønn og tenning av regnbuelys 
Dagens forbønn er skrevet med utgangspunkt i  

ordene i Galaterbrevet kapittel 5 vers 22-23:  
 

Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, 
godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. 
 

Alle synger forbønnssvaret: 



IV. SENDELSE 
 

Hilsen fra Røros Pride 
 

Fellessang: Over the Rainbow 
Tekst: Yip Harburg; Melodi: Harold Arlen 

 

Hele sangen synges to ganger. 

 



Velsignelsen 
 
 

  L | 
 

 
 
M | 

 
 

 
 

 

L lyser velsignelsen. M svarer: 
 
 
 

 
 

 
 

Utsendelsesord 
 

Postludium (Orgel): Pièce Héroïque (César Franck) 

Mel: Egil Hovland 



 

 
 

 


