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Denne samlingen er hentet fra 
ressursbanken og er justert litt.  

MÅL: Skape en spesiell ramme 
rundt en morgensamling. 

Denne markeringen skaper en 
spesiell opplevelse i fellesskap med 
andre. Mens det enda er mørkt går 
alle deltakerne ut for å vente på sola. 
I klart vær er morgenstjernen lett 
synlig på nattehimmelen rett før 
soloppgang. Kan dere finne den? 
Hva med å sitte rundt et bål og 
vente på soloppgangen? Og drikke 
kakao imens? Husk klær/soveposer. 
Å sitte slik ute sammen og vente 
skaper også en fin ramme for å 
prate sammen. Advent handler blant 
annet om å vente på lyset/vente på 
at morgenen skal komme. 
 
TIDSBRUK: 15-30 min 

MORGENBØNN UTE

FORBEREDELSER: 
• Sjekk værmeldinger, for å finne 

ut om det blir sol og når sola står 
opp. 

• Finn ut hvor dere bør sitte for å 
se soloppgangen. Det er kaldt 
ute om morgenen så det er viktig 
at alle har varme klær og evt. 
soveposer. 

• Evt. kakao eller annet som serve-
res. 

 
SAMLINGEN: 
Morgensalme 
N 13 26 Solbarn, jordbarn. 

TEKSTLESING 
Søndagsteksten leses, fulgt av en 
stund med stillhet. 

BØNN 
Bokmål: 
Herre, vi takker deg for den nye 



29

dagen, lyset og livet. Vær med 
oss når vi forbereder og feirer 
gudstjeneste og nytt kirkeår. Hjelp 
oss til å være lys våkne for nåden 
og freden du gir oss. Hjelp oss å 
være lys våkne for de som trenger 
det mer. Vær hos oss i dag og alltid. 
Amen.

Nynorsk: 
Herre, vi takkar deg for den nye 
dagen, lyset og livet. Vær med oss 
når vi førebur og feirar gudsteneste 
og nytt kyrkjeår. Hjelp oss å vera lys 
vakne for nåden og freden du gjev 
oss. Hjelp oss å vera lys vakne for dei 
som treng det meir. Vær hjå oss i 
dag og alltid. Amen. 
 
SANG:  
Lys våken 

VELSIGNELSE: 
Bokmål: 
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.
Alle: Amen. 

Nynorsk: 
Herren velsigne deg og vare deg.
Herren late sitt andlet lysa over deg 
og vere deg nådig.
Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje 
deg fred.
Alle: Amen


