Falkbergetmesse
1. mai 2022, Røros kirke
L: Liturg
M: Menighet
A: Alle

Organist: Stephen Hicks
Liturg og predikant: Harald Hauge
Tekstleser: Unni Ryen
Kirkevert: Kjell Morten Hansen

Menighetens takkeoffer
tas opp ved utgangen etter postludiet.
Gaven går til Norsk Folkehjelp,
som i år har særlig fokus på krigen i Ukraina.
(Du kan også gi via Vipps: 82402)
Les mer om aksjonen på neste side.

Norsk Folkehjelp skriver om årets 1. mai-aksjon:
Krig er forakt for liv – Stopp bombing av sivile
Vi har alle sett de hjerteskjærende bildene fra Ukraina. Den største flyktningkrisen
siden 2. verdenskrig utspiller seg nå i Europa. Norsk Folkehjelp fordømmer angrepene
mot Ukraina og står i solidaritet med alle de som gjennomgår forferdelige lidelser,
død, frykt og ødeleggelse av infrastruktur og landområder.
Ulovlige klasevåpen har blitt bekreftet brukt i Ukraina, også i områder hvor det
primært befinner seg sivilbefolkning. Når klasebomber og andre eksplosive våpen som
er dimensjonert for slagmarker rettes mot byer og tettbefolkede områder, er 9 av 10
drepte og skadde sivile. I tillegg har klasevåpen en høy feilprosent. Et stort antall
udetonerte klasebomber blir liggende igjen på bakken. De fortsetter å drepe uskyldige i
mange år etter at krigen er over.
All krig fører til frykt og enorme lidelser mens de pågår. Miner og udetonerte
eksplosiver fortsetter å ta liv også etter at bombene har stilnet.
De mest sårbare, som barn, eldre, funksjonshemmede, gravide og syke kan ikke alltid
legge ut på flukt – de blir fanget i krigen. All krig fører til frykt og enorme lidelser
mens de pågår. Miner og udetonerte eksplosiver fortsetter å ta liv også etter at
bombene har stilnet.
Norsk Folkehjelp er en av verdens ledende aktører innenfor humanitær mine- og
eksplosivrydding. Vår viktigste oppgave er å gi tryggheten tilbake til mennesker etter
krig. Vi rydder livsfarlige eksplosiver i 20 land, som Syria, Irak og Jemen. Vi rydder
fortsatt på Balkan etter krigen som sluttet for 25 år siden. Norsk Folkehjelp vil bidra
med vår kompetanse i Ukraina også så snart det er mulig.
Når krigen rammer sivile slik den gjør i Ukraina i dag, tvinges millioner av mennesker
på flukt. Da er det viktig at Norge tar sin del av ansvaret for å beskytte de som har
måtte rømme fra alt de eier. Norsk Folkehjelp trapper nå opp innsatsen betydelig for å
ta imot flyktningene fra Ukraina på best mulig måte. Vi drifter akuttmottak, driver
inkluderingsarbeid og tilbyr fritidsaktiviteter.
Vår styrke har alltid vært å kombinere humanitære aktiviteter med politisk
påvirkningsarbeid for mennesker i nød.
Støtt fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon og arbeidet vi gjør for at folk skal få
tilbake tryggheten etter krig!
Vis solidaritet med et angrepet land og et folk som er utsatt for ekstrem vold.
Ikke la dem stå alene. Det er folk som forandrer verden!

I Samling
Preludium
Inngangssalme Salmer 2008 141 Kringsatt av fiender (Til ungdommen)
T: Nordahl Grieg; M: Otto Mortensen

(Denne salmen synges stående.)

Inngangsord
Samlingsbønn
A: Vi se en liden Skare gå
med Stav og Krykker frem
til Kongesønnens bord;
de have Bryllupsklædning på!
O, salig alle dem
der hørte Kongens Ord.
I Jesu navn; Amen.
(Johan Falkberget: Salme (Nattens brød)

Kyrie

Gloria med Bergmannssalme

Her følger umiddelbart Bergmannssalme; se neste side

Bergmannssalme
T: Johan Falkberget, M: Sparre Olsen

For på ditt eget allmaktsord den sten vårt hjerte trøste,
når vi vår vognkarm høste, ei sten, men brød på ringe bord.
Å, da forsvinner angest, gråt som dugg fra tørre enge,
vår sjel alene trenge Guds lysestav og vise råd.
Her vi, som trell med vogn og stut, i Zions ørken stride.
Ved karmen håpet ride, det trøstefulle sendebud.

II Dåp
Trosbekjennelse Credo
L: La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen
som vi døpes til.
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.
Dåpssalme NoS 585 Døpefonten står i kirken

III Ordet
Tekstlesning: Salme 40:2-6 leses i veksellesning
A: Han la i min munn en ny sang,
en lovsang for vår Gud.
L: Jeg ventet og håpet på Herren,
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
M: Han drog meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
L: Han satte mine føtter på fjell
og lot meg gå med faste skritt.
M: Han la i min munn en ny sang,
en lovsang for vår Gud.
L: Mange skal se det og frykte
og sette sin lit til Herren.
M: Salig er den mann som stoler på Herren
og ikke holder seg til de stolte,
til dem som faller fra i løgn.
L: Herre, min Gud, mange under har du gjort,
og mange tanker har du til vårt beste;
ingen kan måle seg med deg.
M: Vil jeg tale og fortelle om dem,
er de så mange at de ikke kan telles.

A: Han la i min munn en ny sang,
en lovsang for vår Gud.
Lovprisningssalme NoS 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
(Denne salmen synges stående, og siste vers gjentas etter evangeliet.)
Evangelielesning og Preken i dialog med Falkbergets forfatterskap.
Salme etter prekenen 666 Å leva, det er å elska
Syndsbekjennelse
L: Ydmyge Dig til Korset ned
och beed i Anger der!
Det gjælder nu Din Salighed
Nu er Din Frelser her
med Naadens Wiin och Brød
A: Før Bierg och Hafv bleft til.
Han saae
wor dybe Synde nøed.
L: Skynd Dig,
flux Natten falder paa!
(Johan Falkberget: Salme (Nattens brød))

L: Gud er trofast og rettferdig;
han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1 Joh 1:9)
Forbønn
Forbønnen bes som forbønn i fire himmelretninger.
Mellom bønneleddene synges:

Forbønnen avsluttes med følgende fellesbønn:
L: La oss fortsatt være vendt til Gud i bønn.
A: Vis oss, Mester,
den sti vi skal gå for lyset å nå!
Vi tapte i striden ditt spor
i det levende liv
- og stirret oss blind på livsgåtens ord,
men ett tegn vi forstår:
at stjernen i hjertet
til stjernene går.
(Johan Falkberget: Fra Våkne, bergets sønn (Vers fra Rugelsjøen og andre dikt))

IV Bordet
Nattverdssalme: NoS 743 Velsignet være dere som
Prefasjon og Sanctus

L messer prefasjonen, deretter synger alle Sanctus (se neste side):

Eukaristibønnen (med Fadervår)
L ber nattverdbønnen med innstiftelsesordene (Verba).
L: La oss sammen be Herrens bønn.
A: (synger; noter NoS 985.3)
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.
Pistolens bordbønn
L: Fader – moder, søster – broder!
Hør Herrens ord ved livets bord:
Æd dit brød i Jesu navn!
Ham til ære – os til gavn! Amen.
(Johan Falkberget: Pistolens bordbønn (Nattens brød))

Nattverdmåltidet med Agnus Dei
Alle synger:

Menigheten går fram, mottar brød i handa og dypper i vinen før brødet
spises. Den som ønsker en velsignelse i stedet for brød og vin, kan legge
høyre hånd på venstre skulder.
Det er også anledning til
å tenne lys ved lystenningsstedet under nattverdmåltidet.
Takkekollekt for nattverden

V Sendelse
Slutningssalme NoS 794 I ditt dyrebare navn
(Denne salmen synges stående.)
Velsignelsen
L: Og Herren selv var nær
og signet sten og jord, –
og opp sto
lyng
og måså
hegg og bjørk
og ener –
Og sønnavinden sang i sol
innover fjell og li
vårens første morgensang.
(Johan Falkberget: Den første sang på fjellet (Vers fra Rugelsjøen og andre dikt))

L:

Menigheten svarer:

L lyser velsignelsen. M svarer:

Postludium

