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Forspill (“Introitus” ved bandet)

L: Nåde være med dere og fred fra Gud vår 
Skaper, Frigjører og Livgiver.  
Amen.

Av ingenting skapte du verden, i kjærlighet
– Et ufattelig mangfold av liv, elsket av deg.
Gjennom skapningen strømmer din livgivende pust. 
I din sang blir vi hele.

Ditt bilde er i oss. 
Her,  omsluttet av byens liv og 
din kjærlighet er vi kommet 
sammen for å søke ditt ansikt

Åpningssalme

Brosteinsbønn og kyrie
L: Vi ber for byen og alt som lever i den,
vi ber for lufta og vannet, for alt liv 
omkring oss. 

Alle:
& bbb c .œ

jœ œ œ
Ky ri e e

œ œ ˙
le i son,

œ œ ˙ œ
ky ri e e

œ œ ˙
le i son.

& bbb ˙ œ œ
Kris te e

œ œ ˙
le i son,

œ ˙ œ
Kris te e

œ œ ˙
le i son.- - - - - --

& bbb .œ jœ œ œ
Ky ri e e

œ œ ˙
le i son!

.œ jœ œ œ
Ky ri e e

œ œ ˙
le i son!- - - - - - - - - -

& bbb ...˙ œ
Gud, for

œ œ œ œ
barm deg o ver

w
oss.

∑
- -

kyrie
Carl Petter Opsahl
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L: Vi ber for alle som går alene i byen og er redde.
Vi ber for mennesker på flukt, for mennesker i skjul.
Vi ber for det som er gått i stykker. Befri oss fra det 
som tynger og binder slik at vi kan glede oss over livet.

Alle: Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie 
eleison. Miskunn deg over oss

Musikalsk bønn
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Alle: Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie 
eleison. Miskunn deg over oss

Løfteord
L: Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg 
er din Gud! (Jes 41:10)

Dagens tekst

Alle:

& bb 43 ..Óœ œ
Hal le

œ œ œ œ
lu ja, hal le

œ œ œ œ
lu ja, la ditt

œ œ œ œ œ
ord ly se på vår

˙ œ œ
vei Hal le- - - - - - - - -

& bb ..œ œ œ œ
lu ja, hal le

œ œ œ œ
lu ja, di ne

œ œ œ œ#
kil der gir oss

˙ œ œ
kraft. Ha le- - - - - - -

Halleluja
Carl Petter Opsahl
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Ord for kvelden

Fredssang

& b 43 .˙
Fred,

.˙
fred,

.˙
fred,

œ œ œ
fred o ver-

& b œ œ œ
by en i

.˙
kveld

˙ œ
Fred til

˙ œ
sult ne- -

& b œ ˙
krop per,

œ œ œ
fred til u

œ œ œ
ro lig e

.˙
sinn.- - - -

& b œ œ œ
Fred o ver

œ œ œn
al le som

œ ˙
van drer

œ œ œ
u ten å- - - -

& b ˙ œ
fin ne

.˙
hjem.

.˙
Fred,

.˙
fred,-

& b .˙
fred,

œ œ œ
fred o ver

œ œ œ
by en i

.˙
kveld- -

& b ˙ œ
Fred fra

˙ œ
Gud, vår

.˙
ska

.˙
per.- - -

& b œ œ œ
fred o ver

œ œ œ
by en i

.˙
kveld.

∑
- -

fred over byen
Carl Petter Opsahl
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Innstiftelsesord
L: Nå skal vi feire nattverd. På bordet står brød og vin.
Vår Herre Jesus Kristus i den natt da ble forrådt, tok 
han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta 
dette og et det. Dette er min kropp som gis for dere. 
Gjør dette til minne om meg. 
Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og 
sa: Drikk alle av den. Denne kalken er den nye pakten 
i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. 
Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om 
meg.

L: Livets Gud, pust nå din Ånd over oss og dette 
brødet og denne vinen, slik at disse jordens gaver blir til 
himmelsk føde som fornyer oss, styrker oss og gjør oss 
hele.
La oss sammen be den bønn som Jesus har lært oss:

Vår far 
(Kan bes som veksellesning, menigheten gjentar etter liturg)

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.

L: I kveld, når brødet brytes og vinen deles, kommer 
Jesus til oss.

Nattverden er for alle som vil ta imot. Nå vil vi gå rundt 
med brød og vin. Først kommer vi med et lite beger. 
Du strekker frem hånden som et tegn på at du vil ta i 
mot nattverdens brød og vin. Under måltidet blir det 
musikk til å være med i og hvile i. Tenn gjerne et lys ved 
døpefonten, et lys for noen eller noe du tenker på eller 
for en bønn du vil be. 5



Nattverdmåltid

L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå, 
i nattverdens brød og vin, gitt oss sin kropp og sitt blod, 
som gir tilgivelse og frelse. Han gir oss mot til å leve og 
mot til å tro.
Fred være med dere!

Takkebønn
L: Gode Gud, takk for at du ser våre lys og hører våre 
bønner. Takk for nattverdens brød og vin. Takk for din 
kjærlighet som er for alle. Styrket av måltidet bryter vi 
opp for å gi din kjærlighet videre til alle vi møter. Gå 
med oss når vi vandrer hver vår vei. Bli hos oss og alle 
mennesker i byen vår i natt. Bli hos oss for alltid med 
din nåde og godhet.  Amen

Kveldssalme

Velsignelse
L: Velsignelsen fra Saras og Abrahams Gud,
velsignelsen fra Sønnen, født av Maria,
velsignelsen fra Den Hellige Ånd 
som våker over oss lik en mor over sine barn, 
være med oss alle.

eller

Gud, velsign jorda som er under oss,
ditt bilde som er dypt inni oss,
natten som ligger foran oss.

eller

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.  Amen

Etterspill (ved bandet)
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Salmer

1) Amazing Grace John Newton/Virginia Harmony

Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.

’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be forever mine.

When we’ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.

2) Deg å få skode irsk tekst og melodi/Arve Brunvold

Deg å få skode er sæla å nå, Gud, 
ver det syn som mitt hjarta vil sjå; 
ver du for tanken min dyraste skatt, 
ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, 
tal du det levande ord med di røyst! 
Far, lat meg vere barn her hjå deg. 
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg! 

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; 
ver du det merket som syner mitt verd, 
livd for mi sjel, den tryggaste vakt; 
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! 

3) Be Thou my Vision Irish 

Be Thou my Vision, O Lord of my heart;
Naught be all else to me, save that Thou art.
Thou my best Thought, by day or by night,
Waking or sleeping, Thy presence my light.

Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word;
I ever with Thee and Thou with me, Lord;
Thou my great Father, I Thy true son;
Thou in me dwelling, and I with Thee one.
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Be Thou my battle Shield, Sword for the fight;
Be Thou my Dignity, Thou my Delight;
Thou my soul’s Shelter, Thou my high Tower:
Raise Thou me heavenward, O Power of my power.

4) O bli hos meg HF Lyte/Gustav Jensen/William Henry Monk

O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger - dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei -
o du som ei forandres, bli hos meg!

Hver time trenger jeg din sterke vakt,
kun for din nåde viker mørkets makt;
hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!

O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!

5) Abide with me HF Lyte/William Henry Monk

Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.

Swift to its close ebbs out life’s little day;
Earth’s joys grow dim; its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O Thou who changest not, abide with me.

I need Thy presence every passing hour.
What but Thy grace can foil the tempter’s power?
Who, like Thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.

Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven’s morning breaks, and earth’s vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.
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6) Bortom tid og rom og tanke  Heidi Strand Harboe/Carl 
Petter Opsahl

Bortom tid og rom og tanke
finst ein stad der alt er annleis, 
finst ein stad der alt er heilagt, finst 
ein stad der Kristus er. 
Nær min trøyte, redde tanke, 
nær min draum, min lengt, min styrke, 
nær mitt liv og alt eg lever, 
det er godt å vera der.

Gjennom ørsmå hol i dagen, 
får eg venda mine tankar, 
ta eit lite steg til sides, 
søkja Herren, Han som er. 
Gjennom tause, mørke bøner, 
gjennom lått og gjennom jubel, 
leggja fram for Herren Kristus 
alt det livet som eg ber.

Når eg pustar, når eg tenkjer, 
når eg ler, og når eg sørgjer. 
Finna ørsmå hol i dagen 
som gjer Kristus sterk og nær. 
Der eg lever midt i livet – 
midt i verda, midt i dagen, 
ber eg med meg Kristi kjærleik; 
det er lys og salt eg er.

Jesus, ver i mine dager, 
i alt liv som kjem mot meg. 
Ver i mine glade timar, 
mine skjelvande sekund. 
La meg leva sterkt og nakent, 
våga sjå og våga høyra,
våga leva midt i livet, 
vågå trå på heilag grunn.

7) Cantai ao Senhor Tekst og musikk fra Brasil/Sindre Eide

Cantai ao Senhor um cantico novo,
:/: cantai ao Senhor um cantico novo, :/:
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.

Kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren,
:/: kom, syng for vår Gud ein ny song for Herren, :/:
kom, syng for vår Gud, kom syng for vår Gud.

Kom, dans for vår Gud og blås i trompetar,
:/: kom, dans for vår Gud og blås i trompetar, :/:
kom, dans for vår Gud, kom, dans for vår Gud. 9



Ver stille for Gud, og åpne ditt hjarte,
:/: ver stille for Gud, og åpne ditt hjarte, :/:
Ver stille for Gud, ver stille for Gud.

Kom syng for vår Gud ... (som v. 2)

8) Håpstango Fredrico J. Pagura/Sturla Stålsett/Homero R. Perera

Fordi han kom og satte spor i støvet
og bød til dans for lamme og for døve, 
fordi han sprengte buret som en løve 
og ga oss gnist og øyne som skal gløde
fordi han ble en del av vår historie,
født i en stall i krybben uten glorie,
fordi han lekte, lo og lot seg feire 
og ga oss smak av livet som skal seire

Refreng: 
Så derfor tror vi dagen ligger åpen, 
ja derfor tør vi kjempe uten våpen, 
en visshet gir oss glede midt i sorgen:
Nå har det snudd, og snart skal det bli morgen!
Så derfor tror vi tida ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
derfor står vi støtt når stormen raser: Gud er hos oss.

Fordi han favnet fattige og tause
og satte fri det varme og det rause,
fordi han rørte sykdommen og smitten
og gjorde ren den verden kalte skitten,
fordi han så de grådige og griske,
som var så sikre på at de var friske,
fordi han gjennomlyste oss med nåde
og satt til bords med oss så alle så det

Refreng: Så derfor tror vi...

Fordi han tålte motgangen og skammen
og selv i korsets mørke holdt oss sammen,
fordi han aldri bøyde av for sviket,
men tross all motstand skjenket oss Guds rike,
fordi han lokket døden i en felle
og ga oss mer enn noen kan fortelle,
skal jordens dømte Frelseren forkynne
og juble: La det nye liv begynne!

Refreng: Så derfor tror vi...
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9) Den prektig kledde sommerfugl Henrik Wergeland/ 

Svensk folketone

Den prektig kledde sommerfugl er fløyet fra Guds hånd.
:/: Han gav 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 :/:

10) Bred dina Vida vingar Lina Sandell/svensk folketone (Skåne)

Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt allt i alla,
min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar
få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne,
en vilja ny och god!
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå! 
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Gategudstjenestene arrangeres av Bymisjonssenteret i 
Tøyenkirken, som drives av Kirkens Bymisjon Oslo.

Bymisjonssenteret i Tøyenkirken er en kirke for alle 
byens mennesker, et sted for fellesskap, samtale, stillhet 
og bønn, et sted for utfordring og tilflukt, et sted å 
møtes i lyset av Guds ansikt.

Hver onsdag samles vi til suppe kl 18.00 og 
hverdagsmesse kl 19.00 med lystenning.

Gjennom hele året inviterer vi til kulturopplevelser, 
aktiviteter og høytidsmarkeringer.

I Bymisjonssenteret ligger også Hertzberg Kro hvor du 
kan nyte velsmakende og tradisjonsrik mat.

Bymisjonssenteret i Tøyenkirken
Herslebs gt 43, 0578, tlf: 22666780
e-post: firmapost.bymisjonssenteret@bymisjon.no
www.bymisjon.no/bymisjonssenteret

Slik finner du oss:

H
erslebsgt

H
eim

dalsgt

U
rtegt

Grønland 
t-bane

Tøyen t-bane

Tøyenkirken

Botanisk hage Munchmuséet

Tøyen
gt

Buss nr 60 til Tøyenkirken. T-bane til Grønland eller Tøyen st.
Parkering ved Munchmuséet.

Kirkens Bymisjon er en diakonal 
stiftelse innen Den norske kirke. 
Gjennom handling vil Kirkens 
Bymisjon bidra til at mennesker 
kjenner seg verdsatt og respektert


