
Skolegudstjeneste i Rjukan kirke 
21. desember 2018 

Inngang:  

Under preludiet går 5 kl  og prest  inn i prosesjon. Alle står 
 

1. Glade jul, hellige jul! Engler daler 
ned i skjul. Hit de flyver med paradis-
grønt; hvor de ser hva for Gud er 
skjønt /:lønnlig i blant oss de går:/ 

3. Salig fred, himmelsk fred toner 
julenatt her ned. Engler bringer til store 
og små bud om ham som i krybben lå. 
/:Fryd deg hver sjel han har frelst:/ 
 

2. Fred på jord, fryd på jord, 
Jesusbarnet blant oss bor! 
Engler synger om barnet så smukt, 
han har himmeriks dør opplukt. 
 /:Salig er englenes sang:/ 
 

 
 

Tenning av adventskransen ved elever 

Tenn lys 

1.Tenn lys! 
Et lys skal brenne 
for denne lille jord, 
den blanke himmelstjerne 
der vi og alle bor. 
Må alle dele håpet 
så gode ting kan skje. 
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det. 
 
 

2.Tenn lys!  
To lys skal skinne 
for kjærlighet og tro 
for dem som viser omsorg 
og alltid bygger bro. 
Må fanger få sin frihet 
og flyktninger et hjem. 
Tenn lys for dem som gråter 
og dem som trøster dem 

3. Tenn lys! 
Tre lys skal flamme 
for alle som må sloss 
for rettferd og for frihet. 
De trenger hjelp fra oss. 
Må ingen miste motet 
før alle folk er ett.  
Tenn lys for dem som 
kjemper for frihet og for rett. 

Bønn 

Presten:  La oss alle be. 
 

 

Tekstlesing 

 

Fremføring ved elever 

 

Jeg er så glad hver julekveld  

1.Jeg er så glad hver julekveld, 
for da ble Jesus født; 
da lyste stjernen som en sol 
og engler sang så søtt 
 
2.Det lille barn i Betlehem,  
han var en konge stor  
som kom fra himmelens høye slott  
ned til vår arme jord 

 
3.Nå bor han høyt i himmerik,  
han er Guds egen Sønn,  
men husker alltid på de små  
og hører deres bønn.  
 
 



Juleevangeliet  - Julespill v 5 kl 

 

Et barn er født i Betlehem 

Et barn er født i Betlehem, i Betlehem.  
Nå gleder seg Jerusalem. 
Halleluja, Halleluja! 
 
En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn. 
Og fødte himlens kongesønn. 
Halleluja, Halleluja! 

 
Hun la ham i et krybberom, et krybberom. 
Guds engler sang med fryd derom. 
Halleluja, Halleluja! 
 
 

Forbønn 

Forbønn: Tenning av lysglobe ved 5.kl 

 

Herrens bønn 

Alle: 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 
 
 
 
Deilig er jorden 

1. Deilig er jorden, 
prektig er Guds himmel, 
skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 
Gjennom de fagre 
riker på jorden 
går vi til paradis med sang. 

2. Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slekt skal følge slekters gang; 
aldri forstummer 
tonen fra himlen 
i sjelens glade pilgrimssang. 

 3. Englene sang den 
først for markens hyrder; 
skjønt fra sjel til sjel det lød: 
Fred over jorden, 
menneske, fryd deg! 
Oss er en evig Frelser født! 

Velsignelse og utsendelse 

Presten: Ta i mot velsignelsen 
Menigheten reiser seg  

Presten:             Herren velsigne deg og bevare deg. 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

 
 
Det slås 3x3 slag med en av kirkeklokkene. 
 
 
Postludium 5 klasse går i prosesjon ut.  
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