
Pilegritnsvandring mot ,Selja: Leiarrettleiing, side 1

Sunnivastipendet 2005:  "1 fotsporene til St. Sunniva"
v/ Brit Lundby Hilde, 6793 Innvik.

Denne  leiarrettleiinga  inneheld 7 poster, jfr Verbum si Bønebok frå 2002, nr 409.
1 Ved starten, 2 Langs vegen, 3 Ved tre og blomar, 4 Måltidet - Rasteplassen, 5
Ved kjelda, 6 Ved målet, 7 Heimreisa. I tillegg er det ein post, "På toppen". Under
kvar post er det forslag om salmar, tekstlesing og bøn. Ta utskrift: 2 sider per I A4
ark. Leiar tek med eit Ny Testamente og Bøneboka. Deltakarane får utdelt eit
Songhefte  i A5 format på 12 sider som ligg i ein plastlomme. Songheftet er til bruk
under heile pilegrimsvandringa. Syng gjerne andre songar som t.d. "Alltid freidig"
eller " Søk først Guds Rike". Søndag ute på Selja, kan ein dele  ut eit "mini"-
songhefte  på 4 sider til dei som sluttar seg til følgjet under morgonbøna på Bø.
Etter morgonbøna kan pilegrimsvandringa gå langs 3 alternative ruter:, Langs
oppgått sti til klostenuinane på nordsida, over toppen eller den lengste rundt
sørsida. Del ut "Deltakarark" om å vere pilegrim. Det er viktig å ha ein stopp
"Ved målet" (post 6) når pilegrimsgruppa ser klostenuinane. Dei gongene
pilegrimsvandringa går gjennom  Rimstaddalen , brukast det utarbeida
leiaropplegget til Øystein Frivold frå 2005.

1.Ved  starten
Salme: "Med Jesus vil eg fara" s.10

Om å vere pilegrim:
Å være pilegrim er å vere undervegs - undervegs mot eit mål. Det er ei ytre og ei
indre vandring. Den ytre pilegrimsvandringa går ofte mot eit kyrkjebygg, ein heilag
stad, men den indre vandringa går mot Gud sin bustad og Gud sjølv. Ei
pilegrimsvandring har alltid eit dobbelt perspektiv. Med ei fast dagsrytme er god
hjelp undervegs, gjerne morgonbøn, stopp undervegs ute i naturen, kveldsbøn og
kanskje kulturelt tema. La ein del av dagens vandring føregå i stillheit, men med
der ein er opne for bon og ettertanke. Vandringa kan vere oppdelt  15  stadier:
Oppbrotet - Vegen - Med målet i sikte - Ved målet - Heimreisa. Kjelde:
Pilegrimshåndboka (1997)

Tekstlesing: (alternativ: Joh 14,1-4)

Salme  121: Herren er din vaktar
Eg lyfter mine augo til fjella:Kvar kjem mi hjelp ifrå?
Mi hjelp kjem frå Herren, han som skapte himmel og jord.
Han let ikkje foten din vera ustø, din vaktar blundar ikkje.
Nei, han blundar ikkje og søv ikkje,lsraels vaktar.
Herren er din vaktar, Herren er din skugge, han er ved di høgre hand.
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Sola skal ikkje stikka deg om dagen
og månen ikkje skada deg om natta.-
Herren skal vara deg frå alt vondt og verna om ditt liv.
Herren skal vara din utgang og din inngang frå no og til evig tid.
5. Mos 31,8
Herren  sjølv skal gå føre  deg. Han skal vera med deg.
Han skal ikkje  sleppa deg og ikkje gå frå deg.
Ver ikkje  redd,  og miss ikkje motet!

Les frå Bøneboka nr 409-1

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket  ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda så som i
himmelen.
Gjev oss  i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld, som vi og forlet
våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt,
og makta og æra i all æve.
Amen.

Les velsigninga i Bøneboka nr 33: St. Patricks brynje

Salme  : "Du som veien er og livet" s.7

2.Langs vegen
Stopp gjerne ved ein varde ,  ein gammal  vegvisar .  Rundt sjølve varden er det ei
steinrøys ,  ei såkalla  "påkastrøys ".  Frå eldgammal tid har de vegfarande kasta stein i
røysa .  Ei tolking er at dei gjorde det i tru på at ønskje om hell og lykke på den
farlege turen over fjellet skulle bli oppfylt .  Pilegrimene kasta stein i røysa
symbolsk med å kaste frå seg byrdene i livet.

Salme: "La oss vandre i lyset" s.3
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Tekstlesing:
Joh 14, 5-6
Tomas seier til han : «Herre ,  vi veit ikkje kvar du går av; korleis kan vi
då vita vegen ?»  Jesus seier: «Eg er vegen ,  sanninga og livet. Ingen
kjem til Faderen utan gjennom meg
l.Pet 5,7
Kast all dykkar sut på han, for han har omsut for dykk.

La oss -kaste ein stein på varden ,  som eit teikn på at vi kan leggje
att bører hos vår Herre ,  Jesus.

Les frå Bøneboka nr 409-2

Salme: "Tett ved  sida mi går Jesus"s.3

3.Ved tre og blomar
Blomster minner oss om at Jesus brukte liljene på marka som eit bilete
då han ville lære oss om Gud si omsorg.

Tekstlesing:
Matt 6, 27-33
Kven av dykk  kan med all si sut leggja ei einaste alen til livslengda si?
Og kvifor syter  de for kleda?  Sjå liljene på marka,  korleis dei veks!
Dei arbeider ikkje og spinn  ikkje ,  men eg seier  dykk : Ikkje eingong
Salomo i all sin herlegdom var kledd som ei av dei.  Når Gud såleis
kler graset på marka,  det som står i dag og vert kasta i omnen i
morgon,  kor mykje  meir skal han ikkje då kle  dykk ,  de lite truande! Så
må de ikkje syta og seia :  Kva skal  vi eta? eller: Kva skal  vi drikka?
eller: Kva skal vi kle oss  med? For alt det spør heidningane etter; men
Far dykkar  i himmelen veit at de treng alt dette.  Søk fyrst Guds rike
og hans  rettferd , så skal de få alt det andre attåt.

Les frå Bøneboka nr 409-3

Syng " Søk først Guds Rike" eller "Under Guds vern" s.  I  l
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4.Måltidet  -  Rasteplassen
Salme: Himmelske Fader, herleg utan like!" s.5

Tekstlesing: (alternativ Mark 6.35-44 eller Apgj 10, 9-16)
Salme 23
Herren er min hyrding,det vantar meg ingen ting.
Han let meg liggja. i grøne enger;
han fører meg til vatn der eg finn kvile, og gjev meg ny kraft.
Han leier meg på (lei rette stigar for sitt namn skuld.
Om eg så går i dødsskuggens dal,ottast eg ikkje for noko vondt.
For du er med meg. Din kjepp og din stav, dei trøystar meg.
Du dukar bord åt meg framfor augo på mine fiendar.
Du salvar mitt hovud med olje; mitt staup fløder over.
Berre godleik og miskunn skal fylgja meg alle mine dagar,
og eg skal bu i Herrens hus i lange tider.

Les frå bøneboka nr 409-4

Salme: Bordvers, sjå s l  2

Før vi går vidare:

Irsk velsigning  (frå Bøneboka nr 49)
Må vegane opna seg for deg, min venn, og vinden blåsa bak deg.
Må sola skina på ansiktet ditt og regnet falla mildt på markane dine.
Og inntil vi møtast att må du heile tida vera i Guds hand.

5. Ved kielda
Vatn er naudsynt for alt levande, planter, dyr og menneske. Kroppen seier frå når
vi får underskot på væske. Vi blir tørste. Ikkje noe er så godt som reint og klart
vatn. Menneska har til alle tider lengta og tørsta etter levande vatn. Kjelda på
heilage stader fortel noke om ein slik tørst. Pilegrimer lengtar etter levande vatn.

Salme: "Vi er et folk  på vandring" s.3
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Tekstlesing: (alternativ Joh 4,7-9 eller Tit. 3, 5-6)
Salme 42,2-3a Lengsle etter Gud
Liksom hjorten stundar etter rennande bekker,
såleis stundar mi sjel etter deg, min Gud.
Mi sjel tyrstar etter Gud, etter den levande Gud.
Salme 36, 8b-10
I skuggen av dine venger, Gud, søkjer menneskeborna livd.
Dei får eta seg mette av det beste i ditt hus,
du let dei drikka or gledebekken din.
For hjå deg er livsens kjelde, i ditt ljos ser vi ljos.

Les frå bøneboka nr 409-5

Salme: "Gud er di kvile" s.  I  I
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På toppen
På vegen opp: Salme "Eg lyfter augo mine" s.1

Salme: "Fagert er landet" s.4

Tekstlesing

Salme 8 Kva er eit menneske?
Herre, vår Gud, kor herleg ditt namn er over all jorda,
du som har breitt ut din prydnad på himmelen!
Av munnen på småborn og spedborn har du reist deg
eit vern mot dine fiendar,så du kan stagga kvar motstandar
som trår etter hemn.
Når eg ser  din himmel, eit verk av  dine fingrar,
månen og stjernene som du har sett der,
kva er då eit menneske, sidan du kjem det i hug,
eit menneskebarn, sidan du tek deg av det?
Du gjorde han lite ringare enn Gud,
med ære og herlegdom krona du han.
Du sette han til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føter: sauer og oksar, alle i hop,
ja, jamvel dei ville dyr på marka,
fuglen i lufta og fisken i sjøen, alt som ferdast på havsens stigar.
Herre, vår Gud, kor herleg ditt namn er over all jorda!

Les i Bøneboka Solsongen nr 173

Salme "Deilig er jorden" s.10
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6.Ved målet
Målet i sikte: "Feginsbrekke" som betyr gledes-bakke. Punktet på vegen der
pilegrimene endelig og for første gong kunne sjå målet for vandringa, den heilage stad,
og få takke Gud. Målet for den ytre pilegrimsvandringa er heilagstaden Selja. Målet
for den indre pilegrimsvandringa er Vår Herre. Heilagstaden vart i si tid bygd for å
halde oss faste i trua og leie oss heilt fram til Gud. Når vi kjem fram til ruinane og hola
er vi framme og har nådd målet - og samtidig har vi ikkje det. For så lenge vi lever,
lever vi stykkevis. Likevel har vi evig liv med vår Herre. Gud har teke bustad i oss, det
evige liv har begynt. Å stå her er ein liten forsmak på korleis det skal bli når vi ein dag
skal f i sjå inn i Guds evige bustad. Framme ved heilagdommen skulle ein i gammal
tid nærme seg det heilage langsomt. Pilegrimene gikk gjerne rundt den heilage staden
3 gonger med sola.

Salme: "Deg å få skode" s 8

Tekstlesing
Salme 84, 2-3
Kor elskelege dine bustader er, Herre, Allhærs Gud!
Mi sjel lengta, ja brann av lengsle, etter Herrens tempelgardar.
No jublar hjarta og kropp mot den levande Gud.
Fil 3, 12-14
Eg meiner ikkje at eg alt har nått det eller alt er fullkomen,
men eg jagar mot det for å gripa det, av di eg sjølv er gripen av
Kristus Jesus. Bror, eg trur ikkje om meg sjølv at eg har gripe det.
Men eitt gjer eg: Eg gløymer det som er attanfor og tøyer meg etter
det som er framanfor, og jagar mot målet, mot den sigerskrans som
Gud frå det høge har kalla oss til i Kristus Jesus.

Les frå Bøneboka nr 409-6
eller "Bøn - Takk for livet"  som står bakerst på deltakararket om å vere pilegrim.

Salme "Deilig er jorden" s.10

7. Heimreisa
Som pilegrimer er vi med våre liv i Gud si hand, villige til oppbrot og til å la oss
leie og bli påverka av Gud sjølv undervegs. Ei livshaldning som gjer forandring og
forvandling mogleg. Reflekter over ved heimreisa til kva og til kven har vandringa
ført oss. Det seiest om gamle pilegrimer at dei kom heim med minst ein fordom
mindre og med ein ide rikare. tankevekkjande og utfordrande.



Pilegrimsvandring mot Selja: Leiarrettleiing, side 8

Salme: "Å hvor salig å få vandre" s. 2

Les frå Bøneboka nr 409-7

Tekstlesing (alternativ  Ef. 3, 16-21)
Salme 103, 1-8. Mi sjel ,  lov Herren !  Av David.
I. Mi sjel, lov Herren!

Ja, alt som i meg er,
skal lova hans heilage namn.

11. Mi sjel, lov Herren,
gløym ikkje alle hans velgjerningar!

1. Han tilgjev all di skuld
og lækjer all din sjukdom.

11. Han friar ditt liv frå grava
og kronar deg med godleik og miskunn.

I. Han fyller ditt liv med det som godt er,
og gjer deg ung att som ørna.

II. Herren grip inn og frelser,
let alle som er trælka, få sin rett.

1. Han kunngjorde sine vegar for Moses,
sine gjerningar for Israels folk.

IL. Mild og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.

A. Ære vere  Faderen og Sonen og Den
Heilage Ande,  som det var i opphavet,
så no og alltid og i all æve. Amen

Irsk velsigning
På den vegen eg går, Herre Krist ver du med meg.
I det landet eg bur, Herre Krist ver du nær meg.
Vakt meg, ver med meg kvar einaste dag.
Lat englane vakte meg kvar natt og dag.
Lat englane vakte meg kvar natt og dag.
Amen.


