
 

SOLIDARITETSGUDSTJENESTE 

i Ås Arbeidskirke 
 Søndag 10. november 2019 kl. 11.00 

 

L = Liturg  ML = Medliturg   M = Menighet A = Alle 

 

I. SAMLING          
 

 

KLOKKERINGING 

PRELUDIUM :  ÅS BARNE- OG UNGDOMSKANTORI 

«Med våre hjerter» T/M: (Geir Hegerstrøm) 

Omkved Med våre hjerter og med våre sinn 

kommer vi nå til din helligdom inn, 

du som har skapt hele jorden og alt som lever på den. 

 

1. Gud, du er vår skaper, du kommer oss alle helt nær, 

du kjenner hvert hjerte og elsker oss slik som vi er. 

 

Omkved 

Med våre hjerter og med våre sinn kommer vi nå til din helligdom inn, 

du som har skapt hele jorden og alt som lever på den 

Med våre lengsler og bønner om fred kommer vi nå til ditt hellige sted,  

du som er glad i oss alle – kjenner oss alltid igjen. 

 

2. Jesus, du vår frelser, du kommer oss alle helt nær 

du kjenner hvert hjerte og elsker oss slik som vi er. Omkved 

 

3. Du hellige Ånd, kom og vær hos oss alle helt nær 

du gir oss din styrke og elsker oss slik som vi er. Omkved 

 
 

 



NÅDEHILSEN-INTIMASJON 

SAMLINGSBØNN 

ML: Kjære Gud, du er hos oss. Tenn ditt lys i oss. Løftede hender. 
ML: Kjære Jesus, du går med oss. La oss få leve i din fred.  
Hendene i kryss foran brystet. 
ML: Kjære Gud, du ser oss. Ta imot våre tanker og stille bønner. Hendene 
mot hverandre foran brystet med fingertuppene opp. 
ML: Kjære Jesus, du tar våre hender i dine. Led oss på din gode vei. 
Hendene strakt ut foran oss med håndflaten opp. 
ML: Gode Hellige Ånd, takk for at vi ikke er alene. Hjelp oss å se hverandre 
med kjærlighet. Vi tar dem som sitter ved siden av oss, i hånden. 
 
M: Amen 
 
 SYNDSBEKJENNELSE 

L:  La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.  

A:  Gud, du kjenner oss og elsker oss alle. Vi har gjort 
deg imot. Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre. Vi 
har tenkt mer på oss selv enn på andre. Tilgi oss for Jesu 
skyld. Amen. 

 
BØNNEROP / KYRIE

 
 

L:  Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er Herrens 

miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, 

tar han syndene våre bort fra oss.  

 



  LOVSANG / GLORIA 

 

 

 

Ås Gospelkor: 

«Oh happy day»  
 hymne fra 1700 tallet, gospelarr. Edwin Hawkins 1969 

Solister:  Mari Magnus, Marianne Sørensen Berg og Mona Pettersen

 

II. ORDET          
 
Tekstlesning: 3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 «Dere har selv vært innflyttere» 

 

Herren sa til Moses:  2 Tal til hele Israels menighet og si til dem: Dere skal være 

hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.     

16 Du skal ikke gå rundt og baktale ditt eget folk. Du skal ikke stå din neste etter 

livet. Jeg er Herren. 17 Du skal ikke bære hat til din bror i hjertet, men du skal tale 

landsmannen din til rette, så du ikke fører synd over deg for hans skyld. 18 Du 

skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din 

neste som deg selv. Jeg er Herren. 

    33 Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. 
34 Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du 

skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er 

Herren deres Gud. «Slik lyder Herrens ord» 
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Ås barne- og ungdomskantori: «Den blå planet» (Eyvind Skeie) 
(solister: Mari og Johanne) 
 

1. Jeg går omkring og tenker på hvor underlig det er, 
med denne vakre blå planet at nettopp jeg er her. 
Jeg kjenner solens varme lys og regnet om mitt kinn. 
Det er så godt å vite at den blå planet er min. 
 

2. Jeg vet jo at jeg deler den med alt som er og gror, 

med fisk og fugl og dyr og trær; vi eier samme jord. 

Det er så rart å merke at jeg er en liten del 

av det som gjør den blå planet så vakker og så hel. 

 

3. Jeg er meg selv, og like fullt en del av det som gror 

på dette fine voksested som er vår felles jord. 

Når vinden drar, når bølger slår, har de et bud til meg: 

Vær varsom med den blå planet, så er den god mot deg! 

 

ALLE: 4. Ta vare på den blå planet, for bare den er slik 

at mennesker kan bo på den, så endeløs og rik.  

Blant alle himlens stjernelys, er jorden blitt vårt sted. 

Å! Må vi alle leve her i enighet og fred! 

 
Tekstlesning: Jak 2,1–9 «Rike og fattige i menigheten» 
 

Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, 

og samtidig gjøre forskjell på folk.  2 Sett at det kommer to menn inn i 

forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den 

andre fattig og i skitne klær.  

 3 Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier: «Vær så god, 

her er en god plass», men til den fattige: «Du kan stå der!» eller: «Sett deg her 

ved føttene mine!»  4 Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt 

dommere med onde tanker?  5 Hør, mine kjære søsken: Har ikke Gud utvalgt de 

fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det riket han har lovet dem som 

elsker ham?  6 Men dere har foraktet den fattige! Er det ikke de rike som 

undertrykker dere og drar dere fram for retten?  7 Og er det ikke de som spotter 

det gode navnet som er nevnt over dere? 

     8 Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste 

som deg selv, da gjør dere rett.  9 Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, 

og loven anklager dere som lovbrytere. 

«Slik lyder Herrens ord» 
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SALME nr. 564 «Som barn i ditt hus» 
 

1. (solist: Johanne) Som barn i ditt hus har vi hver og én ett sted,  
der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred.  
Så møtes vi her i din store faderfavn.  
Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet i ditt navn.  

 
Omkved (alle):  

 

  
 
2. (solist: Mari) Som barn i ditt hus gir du rom for alt vi er.  
Vi har vår styrke og svakhet.  Midt i alt er du oss nær.  
Du samler oss nå til bønn og lovsang rundt ditt bord.  
Og vi skal gå med din kjærlighet ut til alle folk på jord.  

 
Omkved (alle):  
Du har lovet å være til stede  
for å dele vår sorg og vår glede.  
Gi oss vilje og mot til å leve,  
Herre, som barn i ditt hus.  
 
(Kor): Vi ber for din kirke. Vi ber for hverandre  
Vi ber for vår verden. Velsign oss du, vår Gud! 

 
Omkved (alle): 
Du har lovet å være til stede  
for å dele vår sorg og vår glede.  
Gi oss vilje og mot til å leve,  
Herre, som barn i ditt hus.  
 



EVANGELIELESNING -vi står under evangelielesningen 
 Luk 10,25–37 «Den barmhjertige samaritan» 

 
25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva 
skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. 
«Hvordan leser du?» 27 Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste 
som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men 
han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 
30 Jesus tok dette opp og sa: 
        «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på 
røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå 
traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og 
forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 
33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk 
se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje 
og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt 
og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to 
denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, 
skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’ 
    36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble 
overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.»  
Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.» Slik lyder Herrens ord. 

 
PREKEN v/Ingrid Ulvestad Øygard 
 
Salme etter prekenen 

        

 

 

Alle: 
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6. Må ingen lenger hegne om sitt eget.  

Må de som hersker, ofre alt for fred. 

Må de som tror de kjemper helt alene,  

få se hvor mange flere som er med! 

 7. Se, Verdens Lys rir inn i våre gater.  

En sang om frihet stiger i vår by, 

hør, også vi vil være barn av lyset  

og tenne håpet: Jorden skal bli ny! 

 

TROSBEKJENNELSE  

 

L:  La oss reise oss og bekjenne vår hellige tro. 

A: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og 
jordens skaper. 

  
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,  
vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd,  
født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,  
korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,  
stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen,  
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,  
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.  

Solist: Wilma Solist: Anne 

Solist: Oliva og Linnea Solist: Sigrid 

Alle v. 6 og 7 



Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke,  
de helliges samfunn, syndenes forlatelse,  
legemets oppstandelse og det evige liv.  Amen. 
 
 

III. FORBØNN         

-vi synger mellom bønneleddene: 

 

 
 

1: Kjære Jesus. Takk for alle som er her i dag, takk for at vi får være et fellesskap. 

Vi ber for alle her i Ås kommune. Særlig for dem som er syke, ensomme eller 

redde. Gud, vi ber.  Alle:  «Din vilje skje….» 

 

2: Kjære Gud. Takk for landet vårt. Takk for at det ikke er krig her og at alle barn 

har rett til å gå på skole. Vi ber for alle dem i Norge som ikke har så mye penger og 

sliter med å ha nok til mat og klær. Gud, vi ber. Alle: «Din vilje skje….» 

 

3: Hellige Ånd. Vi ber for verden vi bor i. Vi ber for alle mennesker som lever i krig. 

Vi ber for alle barn som er redde og som kanskje ikke har foreldre. Gud, vi ber.  

Alle: «Din vilje skje….» 



 MENIGHETENS TAKKOFFER /SALME  

Ofringen i dag går til Misjonsalliansen og vi takker for gaven til 

dette formålet. Bidrag kan gjerne gis på Vipps nr. 10679  

(Ås Menighet).   
 

SALME UNDER OFRING   

504 «Vi er barn av lys og skygge»  (T/M: Tore Thomassen) 

1. (solist: Johanne) 
 Vi er barn av lys og skygge vi er barn av sol og regn 
Vi er redde, vi er trygge minste strå og blomst på grein 
Lyset favner alt som lever soloppgangen er vårt tegn. 

OMKVED (ALLE)

 

 

 

 
 

2. (solister: Mathilde N. og Oliva)  
Vi er vakre på vår måte.  Gud er alle blomsters Far. 
Han som bærer livets gåte jorden gir og jorden tar. 
Og når angst og uro hersker - soloppgangen er vårt svar.  
 

Omkved: Vi er blomster i Guds hage….. 



TAKKEBØNN FOR OFFERET  

Kjære Gud. Vi gir av det du har gitt oss. Ta imot oss og våre gaver, så 
de kan bli til velsignelse for andre mennesker og til ære for ditt navn. 
Amen. 

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. 

 

IV. SENDELSE         

 

SENDELSESSALME        Vi står  

 

 



 

 

 

2. Jeg flykter ikke fra verden. Den jord som engang falt, 

er båret av de hender som skal fornye alt. 

Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at Herren Krist,  

når alle håp er ute, skal stige frem til sist. 

3. Jeg tror på jordens forvandling. En tid, et sted, en gang 

skal alle ting bli nye og alt bli fylt med sang! 

Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje! 

Bak døden venter Jesus. Den som vil tro, skal se! 

 

4. Jeg flykter ikke fra verden. Blant jordens minste små, 

der finner jeg den fremtid som jeg vil vente på. 

Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry! 

Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny! 

 

 VELSIGNELSEN 

  L: La oss prise Herren! 

A: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja! 

L: 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.  

A: Amen, amen, amen! 

3 x 3 bønneslag med kirkeklokkene 

   



POSTLUDIUM:  Ås Gospelkor 

«You are the light» musikk/arr. Tore W. Aas/tekst Jan Groth 

 

 

 

Takk til de medvirkende, bl.a.: 

 

Mari Øen-trekkspill 

Jakob Klarén Nielsen-cello 

Øivind Andersen- trompet 

Anne Christine Pittet Grolid-fløyte 

Espen Hermansen-flygel 

Tekstlesere: Ellen Ulvik Hansen og Erling Ulvik 

Kantor/flygel: Jostein Grolid  

Barne- og ungdomsprest Ingrid Ulvestad 

Øygard  

Ås Barne- og ungdomskantori, dir. Anne 

Christine og Jostein Grolid. 

Ås Gospelkor, dir. Harriet Kjus Müller-Tyl 

 

 

Utarbeidelse av program: 

Jostein Grolid 
 



KUNNGJØRINGER 

Ås arbeidskirke, søndag 10. november. 

Ofringen i dag går til Misjonsalliansen og vi takker for gaven til 
dette formålet. Bidrag kan gjerne gis på Vipps nr. 10679  
(Ås Menighet).   
Vi minner om at det står en bønnekurv ved inngangen som kan benyttes til ønske om forbønn.  

                             Dette skjer framover:  

I kveld kl. 18.00 i Nordby kirke: Keltisk messe.  
Jan Kay Krystad. Hans Dur Molvik.  
Påfølgende menighetsfest.  

Ås Menighetshus 

Misjonssambandet har samtalemøte i kveld kl. 18.00.  

Alle er velkomne.  

Tirsdag 12. november kl. 19.00 

«AMADEUS» 
Som «apertif» før Mozart-konserten 17.11 med  

Ås kirkekor og Kragerø kantori:  

Filmfremvisning i Ås Rådhus  

 

I samarbeid med Ås kirkekor viser Ås filmklubb «Amadeus»,  

regissert av Miloš Forman (1984). 

Filmen er en amerikansk Oscar-belønnet film om  

Wolfgang Amadeus Mozart.  

Den er basert på skuespillet «Amadeus» av Peter Shaffer. 
BILLETTER  kjøpes ved inngangen (vipps og kontant) 

Inngang: 50/100,- (medlem/ikke-medlem) 
 

 



 

Onsdag 13. november 

Ås arbeidskirke kl. 11.30: Åpent Hus-gudstjeneste.  

Sigurd Bakke, Hans Dur Molvik  

Onsdag 13. november kl. 21.00.  

Gregoriansk kveldsbønn i Ås kirke v/Håkon Andersen 
Øving fra kl. 20.45. 

     

 

Lørdag 16. november 

Nordby kirke kl. 13.00: Åpen dåpsgudstjeneste.  
Har du barn du ønsker å døpe eller ønsker du å bli døpt selv? Møt opp i kirken fra 

kl. 11.00 for registrering, eller ta gjerne kontakt med kirkekontoret på forhånd, 

på tlf. 64 96 23 40.  

 

Søndag 17. november  

Ås arbeidskirke kl. 11: Misjonsgudstjeneste med dåp.  

Ingrid Ulvestad Øygard. Øyvind Pihl. Baluba synger. 

Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.  

Sigurd A. Bakke. Hans Dur Molvik 

Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste med dåp.  

Jan Kay Krystad. Anne Christine Grolid.  

 



Vi minner om konserten med  

Ås kirkekor, Kragerø kantori, fantastiske solister  

og et meget velspillende og ungdommelig orkester.  

     Program:  

Mozarts «Requiem» (KV 626)og «Kroningsmesse» (KV 317). 

Sted:    Ås kirke 

Tidspunkt:    Søndag 17. november kl. 18.00.  
Billetter kan kjøpes på forhånd av kirkekorets medlemmer - eller ved inngangen. 

Kantor Jostein Grolid kan også kontaktes nå etter gudstjenesten for billetter. 

Se plakat bakerst i programmet. 

 

Tirsdag 19. november kl.19.30:   
Ås kirkeakademi inviterer til åpent møte i Ås kulturhus.           

Tema:   Gud til hverdags  -   
«Det trivielle er menneskelig, og det er noe Gud ser på med 
ømhet.  Vi er skapt i Guds bilde - og det får sannelig være godt 

nok.»   På en ganske alminnelig hverdag, en tirsdag, vil  
førsteamanuensis ved Teologisk fakultet, Merete Thomassen, dele 

tanker om "Gud til hverdags".   
Inngang: kr.50,-, kontant eller Vipps. 

 

Søndag 24. november 

Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp 

Spesialprest Sigurd Bakke, domkantor Tore Erik Mohn 

  



 


