
FORBØNNER VED VESPER 

Biskopen: Kjære kristne! Erkebiskop Erik Valkendorf døde på denne dag for fem 

hundre år siden her i Roma. Han arbeidet for å fornye Kirken i Norge ved liturgiske 

bøker, byggevirksomhet og misjonsiver, og han stod fast da kongen krenket Kirkens 

rett. La oss be om at også vår gjerning, på forbønn av den hellige Olav, må bli trofast 

og fruktbar.   

 

Lektor: For alle kristne i Norge, for det kristne vitnesbyrd i vårt hjemland og for 

arbeidet for kristen enhet.  

℣. Christe, audi nos.    (Kristus, hør oss.) 

℞. Christe, exaudi nos.  (Kristus, bønnhør oss.) 

 

Lektor: For Norges myndigheter, for vårt Storting og vår regjering, for vår konge 

Harald og hans hus, og for alle ambassadører og andre i tjeneste utenlands, om visdom 

til å styre til beste for folk og fedreland og med omtanke for folk i andre land, særlig 

for de fattige og flyktninger. 

℣. Christe, audi nos.     

℞. Christe, exaudi nos.   

 

Lektor: For alle som er rammet av sykdom, som er på flukt eller lider under fattigdom 

og krig, særlig for folket i Ukraina og andre steder med krig og uro.  

℣. Christe, audi nos.     

℞. Christe, exaudi nos.   

 

Lektor: For Kirken her i Roma og for kristne over hele verden, for pave Frans og for 

alle kristne ledere, om et godt og fruktbart forhold til de statlige myndigheter.  

℣. Christe, audi nos.     

℞. Christe, exaudi nos.   

 

Lektor: For alle som samles til bønn og gudstjeneste i denne kirke, for kirkens 

prestekollegium og for alle som bor og har sitt daglige virke her i Santa Maria 

dell’Anima.  

℣. Christe, audi nos.     

℞. Christe, exaudi nos.   

 

Lektor: For de avdøde, og især for din tjener, vår bror, erkebiskop Erik Valkendorf. Gi 

ham og alle som er døde i Herren den evige hvile, og la det evige lys skinne for dem. 

 ℣. Christe, audi nos.           

 ℞. Christe, exaudi nos.   



 

℣. Kyrie eleison. 

℞. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Pater noster 

 

AVDUKING AV MINNEPLATE FOR ERKEBISKOP ERIK VALKENDORF 

TALE OG AVDUKING 

Ved preses i Den norske kirkes bispemøte, biskop i Nidaros domprosti,  

Olav Fykse Tveit 

 

VELSIGNELSE AV MINNEPLATEN 

Ved biskop Erik Varden OCSO av Trondheim 

 

Biskopen:  Vår hjelp er i Herrens navn.  

Alle:   Han som skapte himmel og jord. 

Biskopen:  Herren være med dere.  

Alle:   Og med din ånd.  

Biskopen:  La oss be. 

 

Etter en kort stunds bønn i stillhet, fortsetter han:  

Herre, vi takker deg for din tjener erkebiskop Erik Valkendorf   

som full av Kristi iver arbeidet  

for å fornye din katolske Kirke i Norge. 

Gi at vi som minnes hans liv,  

ved din barmhjertighet må få styrke til vår gjerning.   

Velsign  denne minneplate,  

og la den for oss og for alle som ser den  

bli en påminnelse om trofast bønn og arbeid 

for folk og fedreland og for kristen enhet. 

Ved Kristus, vår Herre. 

Alle:   Amen.  

 

Biskopen stenker deretter i taushet vievann på minneplaten. 

 

FEDRELANDSSALMEN  


