K irkebud
Menighetsblad for Aurskog og Mangen
Nr 3– Julen 2012

2

KIRKEBUD

:KIRKEKLANG
Aurskog menighet kan tilby et tett program med ulike
muligheter for avkobling og hjelp til å sette fokus på kirkens
budskap i advents- og juletida:
Lysmesse i Aurskog kirke søndag 2. desember kl. 18.
Konfirmanter med familier er særlig velkomne.
Aurskog Soul Children og Aurskog Soulteens.
Ordinasjonsgudstjeneste i Aurskog kirke søndag 16. desember
kl. 11. Steinar Tosterud ordineres til prestetjeneste.
Vi synger julen inn. Aurskog kirke søndag 16. desember kl. 18.
Aurskog menighetskor, Aurskog skolekorps,
Roar Tollefsen (sang), Roy Arne Bredesen (trekkspill) og
Kjell Arne Næss (gitar), Con Moto og Knut-Martin Katla.
Skolegudstjeneste for ungdomstrinnet.
Onsdag 19. desember kl. 18.
Skolegudstjeneste for barnetrinnet.
Torsdag 20. desember kl. 18.
Barnehagegudstjeneste. Fredag 21. desember kl 10.
Julaftensgudstjeneste i Mangen kapell kl. 14.
Julaftensgudstjeneste i Aurskog kirke kl. 16.
Vi ønsker at kirken skal være et sted hvor møte med deg selv,
Gud og medmennesker finner sted. Et sted hvor du finner ro,
tilgivelse, tillit, mot og styrke. Vi ønsker alle særlig velkommen
til en stopp i kirken i advent- og juletiden.

TUSEN TAKK !!! Vi takker alle som har bidratt til dette bladet. Uten dere ville det ikke blitt
noe blad!
Tusen takk fra redaksjonen

KIRKEBUD utgis av Aurskog menighetsråd.
Ansvar: Fungerende redaktør Hans-Egil Øien.
Red. medarb.: Gjermund Eikli og Mari-Ann Wiik.
Layout: Paal Hval og Solveig Fjelde. Trykk: 07 Aurskog
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ADVENT
Her sitter to godt voksne damer i Aurskog og utveksler tanker rundt adventstiden som
snart er over oss. Det er mørkt, vått og trist ute, men inne er det lyst og godt foran den
brennende peisen.
Navnet advent kommer fra det latinske Adventus Redemptoris som betyr Herrens ankomst.
Adventstiden i vår kirke har vært de siste fire ukene før jul siden synoden i Lerida i år 524,
der det ble bestemt at første søndag i advent skulle være første dag i kirkeåret.
Det er naturlig at tankene dreies inn på at her står vi foran en ny begynnelse. En ny start
og venten på noe som skal komme. Et nytt kirkeår med muligheter for tilgivelse, til å rekke
ut en hånd mot andre, ny start med nåde og kjærlighet. Når vi venter på Jesus, Frelserens
fødsel, gir det oss et håp om kjærlighet og mulighet til å gå videre gjennom livet.
Tidligere var denne ventetiden preget
av faste. Man levde meget spartansk
med lite mat. I fasteperioden var det i
Norge vanlig med mye fisk, særlig lutefisk. Det var viktig for at vi skulle glede
oss til den fete maten i julen.
Da vi var unge, var adventstiden fortsatt preget av forventninger om at noe
skulle komme. Vi hadde ikke overflod
og nøkternhet var alminnelig. Våre foreldre hadde opplevd en krig og hadde
for vane å være nøkterne i matveien.
Det var kortreist mat med de naturlige
begrensningene det ga.
Ventetiden var preget av forventninger. Sammen med familie, venner og naboer lagde vi julepynt og julekaker. Barna gledet seg
til gaver og nye klær, noe som ikke var vanlig å få utenom fødselsdager, 17. mai og skolestart
dersom behovet var der. Juleferien skulle tilbringes i heimen i ro og fred. Man gikk i kaffeselskap av og til, men det var få som reiste bort uten å skulle feire jul med familie.
Det å gå til Frelsesarmeen med julegaver og penger var fast innslag i adventstiden. De som
ikke hadde noen nære, fikk besøk med gaver og julemat.
I dag er adventstiden preget av stress, med handling av dyre gaver, julekonserter, julebord
og julemesser. Julemaset starter i forretninger i midten av oktober, og mye i tiden før jul er
blitt preget av penger og tomme verdier. Mange barn opplever overforbruk av alkohol og
festligheter. Hvor er tiden i felleskap med refleksjoner og ettertanke?
Vi to kan ikke stoppe denne utviklingen alene, men er viktige brikker i våre barn og
barnebarns opplevelse av adventstiden. Det er også vårt håp at flere med oss sitter med
lignende tanker rundt denne søte adventstid og fører gode tradisjoner videre i sitt nærmiljø.
 Hilsen Marketta og Elisabeth
Fredfull advent og god jul!
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Vi trenger folk på taket!
La oss starte i Palestina litt mer enn 30 år
etter at Jesus ble født: Huset er allerede helt
fullt og inngangen er blokkert av folk. Inne i
huset er Jesus. De fire karene som bærer ei
båre med en som er lam, kommer ikke inn.
Å lage hull i taket er løsningen. ”Derfor brøt
de opp taket over stedet der han var, laget
en åpning og firte ned båren som den
lamme lå på.” Mark 2.4.
Alt praktisk og frivillig arbeid i menighet
og kirke er i slekt med det ”Gutta på taket”
gjorde. Akkurat som med disse fire karene
så får en ikke deltatt skikkelig selv – men
sørger for at andre har det bra. Noen dager
kjennes det urettferdig og en spør seg hvorfor ikke flere kan være med å gjøre en jobb.
Se nøye på illustrasjonen på T-skjorta.
Den forteller en annen historie.
Guttene på taket var på ingen måte utenfor eller på avstand fra det som skjedde.
Tvert i mot så kom de nærmere Jesus enn de
fleste. De kunne nesten strekke seg ned og
ta på han og det var en direkte øyekontakt
mellom de der oppe og Jesus: Da Jesus så
deres tro, sa han til den lamme: ”Sønn,
dine synder er tilgitt.” Litt senere leser vi at
han helbredet den syke.

Tør vi overføre tanken til menigheten vår
og våre egne praktiske oppgaver? Er det å
sette ut stoler til låvegudstjeneste noe en gjør
for at folk skal møte Gud og Jesus? Er det å
koke kirkekaffe en måte å bygge menighet
og fellesskap på?
Er det å styre lyden
i kirken en tjeneste
for at folk skal
møte Gud? Er det
å lede og å synge i
Soul Children noe
en gjør for Gud?
Svaret er så definitivt ja. Og la oss
følge tanken om de
fire på taket litt til.
Hvem tror vi kom
til å huske det som
hendte lengst?
Ganske sikkert
var det han som
ble helbredet og de
fire som var praktiske medhjelpere.
Gjermund Eikli er leder for det praktiske
arbeidet i Oase – et kristent sommerstevne
som ønsker å fornye folkekirken. Bildet med
disse fire mennene er blitt motto for den
praktiske tjenesten under Oase. Flere hundre medarbeidere bærer T-skjorter med ”Vi
på taket”.
Gjermund sier det ikke bare er et perspektiv
eller en vakker måte å se det på – det er en
erfaring. Det gir energi og mening å legge til
rette for andre, og mange velger dette framfor bare å delta på møter fordi de opplever et
møte med Gud gjennom det å jobbe praktisk. Det er en utfordring å få dette perspektivet fram. Det er prestenes og forkynnerne
sin oppgave å understreke verdien av dette
og vi må skape miljøer der det praktiske
arbeidet også blir en Gudstjeneste.
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Kjære leser!
Du sitter nå med et historisk blad i dine hender. Dette er siste utgaven av Kirkebud for
Aurskog Menighet. Det neste Kirkebud som
kommer rundt påsketider vil være et menighetsblad for hele Aurskog-Høland.
Menighetsrådet
har brukt ett år på
å komme frem til
denne avgjørelsen.
Det har ikke vært
en lett avgjørelse.
Lokal patriotisme,
lokal kunnskap,
nytt menighetshus,
fellesskap, frivillige til redaksjonsarbeidet, økonomi,
ungdomsarbeidet
m.m. er tema som
har vært fremme i
diskusjonen. Vedtaket var ikke enstemmig, men nå
er det fattet, alle er innstilt på å få det nye
Kirkebud så godt som mulig.
Helt hvordan det nye bladet blir, er ikke
helt klart. Sannsynligvis vil hver menighet
ha sine egne sider i tillegg til felles sider med
andakt, trosopplæringsstoff, gudstjenesteog møtelister, annonser m.m . Redaksjonen

vil bestå av folk fra alle kanter i kommunen,
så dette blir et felles blad på alle måter.
Hvorfor et felles blad? Aurskog-Høland
kommune er en forholdsvis liten kommune
når det gjelder innbyggertallet. Avstanden
mellom de ulike delene i kommunen er blitt
mindre med årene, og mange er med på
ulike aktiviteter flere steder i kommunen.
De fleste av oss er medlemmer av den
samme kirken og har de samme målsetningene for arbeidet, og må kunne samarbeide
på tvers av menighetsgrensene. Kan vi forene krefter på noen områder, vil det ha
positive konsekvenser for andre, og vi –
følelsen i kommunen blir styrket.
Jeg håper og tror at det nye Kirkebud
blir et godt blad for alle lesere, og et viktig
redskap for å nå ut til alle menighetene i
hele kommunen.
Takk til alle trofaste annonsører og bidragsytere gjennom alle år!
En stor takk til alle nåværende og tidligere redaksjonsmedlemmer og redaktører
som har gjort Kirkebud til det gode bladet
det har vært. Takk for den gode jobben dere
har gjort!
 Britt Nina Eikli
Leder av Aurskog Menighetsråd
Foto: Øyvind Henningsen, Indre

Velkommen til Alpha-kurs våren 2013!
Menighetene i Aurskog-Høland inviterer til Alpha-kurs med
oppstart torsdag 17. januar. Kurssted er Fossheim leirsted.
Kurset består av ti undervisningskvelder samt weekend.
Forelesere er Bjørn Skogstad og Leif Gordon Kvelland.
Kurset egner seg for deg som ønsker å vite mer om den kristne
tro og som vil utforske mål og mening med livet.
Meld deg på eller spør Hans Martin Løhren om mer informasjon
på tlf 900 88 159 eller på epost: lohren@lohren.no
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Ny gudstjeneste – hva vil jeg merke er nytt?
Den nye gudstjenestereformen innebærer
ingen revolusjon. Det grunnleggende i
gudstjenesten er likt. Noe av det nye er:
Det vil bli mere av bevegelser og handlinger
som utføres av frivillige medliturger (medarbeidere). Utstyr som skal brukes (prosesjonskors,
brød og vin, lys, offerposer, osv.) skal bæres
fram. Bønner og skriftord vil bli lest av flere
mennesker enn det en er vant med. En blir sittende under lesningene fra Bibelen, unntatt lesningen av dagens evangelium. Til gjengjeld
synger vi inngangssalmen og sluttsalmen stående.
Melodiene til de faste liturgiske leddene er
nye. Disse vil vi til å begynne med trene på før
gudstjenestestart. Noen ganger vil de akkompagneres av andre instrumenter enn kirkeorgelet.

Nattverd-delen ledes vanligst fra et bord som
settes fram i koråpningen. Samtidig med selve
utdelingen, blir en oppfordret til å bevege seg i
kirkerommet i en bønnevandring. Da kan en
tenne et lys i lysgloben, eller gå opp til korpartiet i kirken, meditere ved bildene der eller ved
døpefonten, kanskje knele og be en bønn ved
alterringen før en går til bordet og tar imot nattverden.
Når det nye trer i kraft fra første søndag i
advent tar vi også i bruk den nye formen for
Fader Vår, slik den nå står i den nye bibeloversettelsen. Det nye ligner litt mer på det gamle
«helliget vorde», og er en bedre oversettelse fra
gresk til norsk enn den vi nå har brukt. Men her
må vi lære oss en ny form av noe vi har lært inn
annerledes, og det er jo en utfordring.
 Gaut Sveinall

Dåp og misjon hører sammen (Mt. 28)
Ved dåpen innlemmes vi i et verdensvidt søskenfellesskap. Nå kan
dette synliggjøres på en fin måte i
menigheten ved at en dåpsserviett fra
Madagaskar gis som gave til dåpsfamilien.
Dåpsserviettene er laget og brodert
på systuer på Madagaskar. Systuene
sikrer fattige kvinner en trygg arbeidsplass. Det er også beregnet god margin
mellom innkjøpspris og utsalgspris slik
at mellomværende skal gå til støtte av
barne- og ungdomsarbeid i søsterkirker NMS samarbeider med.
Dåpsserviettene gis som gave til
dåpsbarna og minner om at de ved
dåpen er innlemmet i den verdensvide

kirke. På dåpsservietten er det brodert
inn en due som symboliserer Den
Hellige Ånd. I tillegg til dåpsservietten
får dåpsbarna et lite hilsningskort som
en gratulasjon på dåpsdagen.
Aurskog menighet har takket ja til å
benytte dåpsserviettene og gi dem i
gave til alle som døpes i Aurskog kirke.
Vi vil ta dem i bruk allerede nå i adventstiden.
Menigheten på sin side får disse
nydelig utførte broderiene i gave fra
vår lokale misjonsforening i Norges
misjonsselskap, NMS. På vegne av
menigheten og alle som døpes i våre
kirker retter vi en takk til våre lokale
 Hans-Egil Øien
NMS-kvinner.
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Vår Far
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.
Foto: Jan-Ivar Jenssen

Tips: Klipp ut denne siden av Kirkebud og heng Vår Far
på veggen, på kjøkkenet eller på do, og les den høyt mange
ganger! Så er du i gang. Lykke til!!!
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Intervju med Solbjørg og Steinar Tosterud i forbindelse med
ordinasjon til prestetjeneste 16. desember 2012

EN NY FASE
I LIVET
Vi har slått oss ned i stua hos Solbjørg
og Steinar Tosterud for å snakke om
livet i en ny fase.
Hvor gammel er du nå, Steinar?
– 64 år.
Har du tenkt tanken: Ordinasjon til
prestetjeneste nå når pensjonsalderen
er nær!
– Ja, flere ganger! Men gjennom
noen år har flere oppfordret til at jeg
skulle søke fritak fra cand.theol-graden
og bygge på med praktikum for å
komme i tjeneste som prest. Det startet
allerede ved at Iver dytta på i sin tid og
har fortsatt med det, og flere med han.
Søknaden ble omsider sendt til biskopen og resultatet ble positivt. Det
betyr at de har lagt mye av min erfaringsbaserte kunnskap til grunn for et
praktikumstudium med mulig ordinasjon i etterkant.
Men hva ligger i bunnen for denne
avgjørelsen hos deg? Nå har du jo
etter det vi forstår, hatt seks gode år i
Årnes begravelsesbyrå med tett kontakt med mennesker i en spesiell fase
i livet. Kunne du ikke avslutta yrkeskarrieren her?
– Godt spørsmål. Den oppgaven har
vært berikende for meg på mange
måter. Og jeg tror jeg har fått bety noe
for noen i disse møtepunktene. Men i
møte med alle typer mennesker som er
i sorg og savn, er det ikke sted og tid
for forkynnelse. Og da nærmer jeg meg
det som har vært mitt oppdrag og kall i
hele mitt voksne liv.

Det går raskt nå mot ordinasjonen, og
Steinar har det travelt. Han rekker et besøk
i kirken for fotograferig. Han sier: – Dåpen og
døpefonten har betydd, og betyr mye for meg.

Jeg er vigslet tre ganger før. Først i
dåpen til liv og tjeneste i Kristus. Andre
gangen i 1971 da jeg i indremisjonen
ble vigslet til forkynner. Tredje gangen i
1997 da jeg ble vigslet til kateket i
Aurskog. Jeg har de siste årene savnet
det å få stå i en forkynneroppgave.
Jeg kommer ikke unna kallet til å forkynne.
Dette året i studiet har jo også bestått
i menighetspraksis og institusjonspraksis. Her har jeg fått bekreftet at jeg gjør
noe riktig, er på rett vei. Og det gjør
godt.
Samtidig har jeg jo registrert under
forelesninger sammen med andre studenter at jeg er godt voksen. Det er den
ene siden, men tenk å få ta ett år til studier, få utvide horisonten og kjenne på
at enda er det muligheter!
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Lengden på livet kjenner ingen av
oss, skulle det heretter bli kort, så angrer jeg ikke på dette. Og det passer en
lutheraner å si det på den måten.
Luther sa jo at om Herren kommer
igjen i morgen, så vil jeg i dag likevel
plante mitt epletre.
Etter det vi forstår, så skal biskopen
godkjenne praktikumsresultatet. Det
vil foreligge 14. desember og det er
planlagt vigsling 16. desember i Aurskog kirke. Han har kort tid å ombestemme seg på!
– Korrekt. Men jeg tenker både han
og jeg ser for oss at dette skal gå greit.
Det er først og fremst ordinasjonssamtalen med biskopen som vil avgjøre
om han anser meg som skikket til
denne tjenesten, og den samtalen skal
vi ha om 1 1/2 uke i forhold til vår samtale nå.
Men du vigsles til en tjeneste. Kan
du si litt om det.
– Ja, uten en oppgave å gå inn i, kan
det ikke skje. Jeg har hele mitt yrkesaktive liv vært på Romerike. Det har vært
forskjellige plasser og oppgaver. Og nå
går jeg inn i et seks måneders vikariat
som prest i Holter og Bjørke i Nanne-

stad. Vi bor i Aurskog og jeg får litt
reisevei. For en del år tilbake bodde vi
et drøyt år i Nannestad samtidig som
jeg også seinere har vært prestevikar
der. Det betyr at det ikke er bare ukjent
det som kommer.
Nå har vi tre andre både spurt og
kommentert. Men hva tenker du,
Solbjørg, om at denne din godt voksne
husbond blir prest og du prestefrue?
– For å være helt ærlig så har jeg nok
vært litt betenkt, på begge deler. Jeg
fortsetter jo i min jobb, så slik sett
endrer ikke det seg noe og vi blir
boende her. Steinar har jo vært igjennom sykdom kort tid tilbake som kanskje krever at han tar høyde for å porsjonere både krefter og tid. Jeg ser for
meg at jeg blir med ham på søndager til
gudstjeneste når det passer. Han sier jo
selv at han er blitt flinkere til å la være
å bruke meg som anskuelsesundervisning i prekenene sine. Og det er bra! Så
ønsker vi jo begge også som besteforeldre, å prioritere tid på de som kommer
etter. Dette blir en ny fase i våre liv med
nye utfordringer. Og kanskje er det slik
det må være for at vi skal holdes i gang!
 Aud og Kai Granli
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Årnes/Sørum Begravelsesbyrå
Nilsen as
63 90 07 70 – 63 82 88 80
Hele døgnet
www.nilsen-info.no

Skullerud’s
Begravelsesbyrå
1960 Løken
Vakttelefon 63 85 00 95

En god hjelp i en tung stund

leier ut lokaler i 1. etasje på Kløvertun på Aursmoen
(Sanitetshuset). Lokalet passer fint for begravelser, møter og
mindre selskaper. for nærmere opplysninger kontakt.
Mary Østreng 63 86 32 94

Gravminner
Fagmessig arbeid – Fritt oppsatt
Rikt utvalg i vakre modeller – Alt i skifer

Amundrød Stenindustri
1940 Bjørkelangen – Tlf. 63 85 40 40

AURSKOG

Vestby Bilservice
Terje Vestby

1930 Aurskog – Mobil 924 16 306

Aurskog Ventilasjon og blikk
1930 AURSKOG Tlf. 63 86 38 35

Finstadhagan Næringspark
Telefon 63 85 39 90

Din lokale eiendomsmekler
Vi kjenner
bygda best!
– ring 63 85 40 10

ANNONSER

Gressklippere - Ridere - Jordfresere - Snøfresere
UTLEIE
av lift, minigravere og småmaskiner

Aurskog Byggsenter As
Telefon 63 85 70 00

Aurskog Bensin og Service As
Telefon 63 86 31 22

Verksted - Dekk - Sveising
Pressing av hydraulikkslanger

Vårt «motto»:
Kvalitetsmøbler
til fornuftige priser!

SØM OG INTERIØR
Gro Lybæk Mangen
GARDINER – LAPPESTOFFER – KURS – GAVER
Mobil 986 18 670

1930 Aurskog
Tlf: 63 85 56 60

AURSKOG
POWER AS
~

Mobil 928 41 128
Alt innen startbatterier
og UPS for sikker strømforsyning

Postboks 62, 1930 Aurskog
Telefon 63 86 35 61
Trenger du lokale til et større
arrangement enn det du har
plass til hjemme?

Bjørkelangen - tlf. 63 85 61 30

AURSKOG
v/Stine Therese Holtet As
Telefon 63 85 56 22 – Faks 63 85 56 23

Vi leier ut lokaler til møter,
selskaper osv i forpakterboligen (rød bygning) og
presteboligen (gul bygning). For informasjon/leie kontakt
tlf 920 61 788 eller post@aur-prestegaard.no
Sfiftelsen Aur prestegård, Postboks 30, 1930 Aurskog
www.aur-prestegaard.no

ANNONSER

Aurskog Senter
HVERDAGER: 10–19

Telefon 63 85 25 35

LØRDAGER: 10 –16

Telefon 489 51 480

Telefon 67 20 68 60

Telefon 67 20 96 80

Aurora kosmetikk og parfyme
Telefon 63 85 00 50

Aurskog Farge & Interiør
Telefon 400 05 966

Telefon 63 85 25 35
Telefon 63 86 30 36

63 85 78 69
Medlem av
Hårpleie og Solarium
63 86 35 55

Aurskog – Telefon 63 86 22 07
aurskog@floriss.no

Tlf: 63 85 40 10

Åpningstider: 9-23 (9-21)
Telefon 63 86 31 04 – kiwi.aurskog@ngbutikk.no
1930
Aurskog
Tlf. 63 85 44 40

Sparing eller lån – snakk med oss

1940
Bjørkelangen
Tlf. 63 85 49 60

KIRKEBUD

Ludvig Mathias
Lindeman – 200 år
Ludvig M. Lindeman (28.11.1812-23.05.1887) var en norsk
komponist, organist og folkemusikksamler, født i Trondheim. Han var av de aller første som begynte å samle folkemusikk systematisk, og samarbeidet med Olea Crøger og
Landstad om utgivelsen av Norske Folkeviser.
L.M. Lindeman hadde studert både teologi og musikk og
var organist i Vor Frelsers Kirke (nå Oslo Domkirke) i Oslo
i 47 år. Han samlet nesten
2000 norske folkemelodier.
I årene 1853–67 ga han
ut Ældre og nyere norske
Fjeldmelodier. Han samlet også inn melodier fra
Romerike, blant annet
her i Aurskog, hvor han
samarbeidet med vår
Anders Heyerdahl. Det
kan også nevnes at han
spilte orgel ved innvielsen av Aurskog kirke i
1882. Han startet i 1883
en organistskole sammen med sønnen Peter i lokalene til
orgelbygger August Nielsen. (A. Nielsen bygde (1882) det
orgelet vi i dag har, nesten autentisk). Sammen med sønnen
Peter grunnla han Musikkonservatoriet i Kristiania som
senere ble Norges musikkhøgskole. Den store konsertsal i
Norges Musikkhøgskole er gitt navnet «Lindemansalen».
Peters sønn, Trygve, ansatte Anfinn Øien (Aurskog, f.
1922) ved Musikkonservatoriet i 1946 hvor han var tilknytta som pedagog og organist. Han var rektor i årene frem mot
overgangen til Musikkhøgskole (1969-1973). Øien gikk av
70 år gammel i 1992, men vikarierte også et par år etter dette
som organist.
L.M. Lindeman er representert i Norsk Salmebok med 39
komposisjoner. Blant disse er noen av de mest kjent salmer
i norsk tradisjon, som for eksempel «Et barn er født i
Betlehem» og «No livnar det i lundar».
 Hans-Egil Øien
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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!
Han lagdes i et krybberom,
et krybberom.
Guds engler sang med fryd
derom.
Halleluja, halleluja!
Men okse der og asen stod,
og asen stod,
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!
Av Saba kom de konger tre,
de konger tre.
Gull, røkels', myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!
Nå all vår nød og sorg er bøtt,
vår sorg er bøtt.
Oss er i dag en Frelser født!
Halleluja, halleluja!
Lov, takk og pris i evighet,
i evighet,
den hellige Treenighet.
Halleluja, halleluja!
Tekst: S. Grundtvig
Melodi: Ludvig M.
Lindeman 1871
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KIRKEBUD

Gudstjenester
2. desember
9. desember
16. desember

Aurskog kirke
Aurskog kirke
Aurskog kirke

19
11
11

16. desember
19. desember
20. desember
21. desember

Aurskog kirke
Aurskog kirke
Aurskog kirke
Aurskog kirke

18
18
18
10

Lysmesse. Konfirmantene deltar.
Gudstjeneste m/dåp og nattverd.
Ordinasjonsgudstjeneste.
Steinar Tosterud ordineres til prest.
Vi synger julen inn.
Skolegudstjeneste for Aursmoen skole ungdomstrinnet.
Skolegudstjeneste for Aursmoen skole barnetrinnet.
Barnehagenes julegudstjeneste.

14
16
11
11
11

Familiegudstjeneste.
Familiegudstjeneste
Juledag. Høytidsgudstjeneste m/nattverd.
2. juledag/Stefanusdagen. Gudstjeneste m/dåp.
Romjulssøndag. Gudstjeneste m/nattverd.

11
11
11
16
11
11
11
11
12
11

Gudstjeneste m/nattverd.
Gudstjeneste m/dåp og nattverd.
Gudstjeneste m/nattverd.
Gudstjeneste. Trosopplæring: 2-åringer.
Gudstjeneste m/dåp og nattverd.
Gudstjeneste m/nattverd.
Gudstjeneste m/dåp og Nattverd.
Gudstjeneste m/nattverd. Trosopplæring: 10-åringer.
Sportsgudstjeneste på Myrlia, Søndre Mangen.
Gudstjeneste m/dåp og nattverd.
Fasteaksjonsgudstjeneste.

11
19
11
11
11

Gudstjeneste. Trosopplæring: 3-åringer. Palmesøndag.
Gudstjeneste m/nattverd. Skjærtorsdag.
Langfredagsmesse. Langfredag.
Høytidsgudstjeneste m/nattverd. Påskedag.
Gudstjeneste m/dåp. 2. påskedag.



Julens gudstjenester
24. desember Mangen kapell
24. desember Aurskog kirke
25. desember Aurskog kirke
26. desember Mangen kapell
30. desember Aurskog sykehjem



Nytt år: 2013
6. januar
Aurskog kirke
13. januar
Aurskog kirke
20. januar
Aurskog kirke
27. januar
Aurskog kirke
3. februar
Aurskog kirke
10. februar
Aurskog kirke
24. februar
Mangen kapell
3. mars
Aurskog kirke
10. mars
Myrlia
17. mars
Aurskog kirke



Påskens gudstjenester
24. mars
Aurskog kirke
28. mars
Aurskog kirke
29. mars
Aurskog kirke
31. mars
Aurskog kirke
1. april
Mangen kapell

Forandringer kan forekomme. Følg med i Indre Akershus Blad.

KIRKEBUD

S lekters gang

Aurskog menighet

DØPTE
Aurskog kirke
Amanda Halvorsen
Samuel Nicolaisen Dybendal
Ruben Nikolai Jensrud
Martine Halvorsen Egeberg
Kevin Andreas Drolsum
Kevin Lucky
Klomkamon-Jørgensen

Mangen kapell
Tilia Moseby Jørgensen
Hermine Moseby Jørgense
Sindre Kolstad Strøm
Mathilde Rotbæk Aastad
Milla Constanse
Holtet Ellingsen
Mikkel Lia

DØDE
Aurskog
Marie Målfrid Longva
Karsten Kjernsholen
Arvid Oddgeir Fjæren
Else Mary Linnerud
Ivar Lysaker
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Anne Berit Ødegård
Liv Eva Di Micco
John Birger Svanstrøm
Sissel Margrete Rindhølen
May Helen Haugen

Ved avrunding av en epoke for Kirkebud, menighetsbladet for Aurskog og Mangen, vil vi i redaksjonen,
på vegne av menigheten gjøre det vågestykke å rette
en særlig takk til enkelte aktører:
Aurskog Sparebank har vært en viktig økonomisk
støttespiller i form av å finansiere hele annonsesiden
for butikkene i Aurskog senter.
Aurskog Sanitetsforening for sine gjentatte betydelige gaver til produksjon av bladet.
Paal Hval og Solveig Fjelde, som siden januar i
2004, har stått for produksjon/lay out. De bidro til en
overgang i utforming. Det ble særlig merkbart at vi
kunne gå over til farger. Dette lot seg gjøre ved at de
fremforhandlet pris med trykkeriet 07 (daværende
PDC), og at de selv har ligget på et lavt prisnivå. De
har utført arbeidet i nær dialog med redaksjonen og
med stort engasjement for Aurskog og menighetsarbeidet her.
Forøvrig gjentar jeg det leder Britt skriver i bladet:
Takk til alle trofaste annonsører og bidragsytere
 Hans-Egil Øien
gjennom alle år!

Menighetskontor
Besøksadresse: Aur prestegård
Postadresse: Boks 18, 1931 Aurskog
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no
Nettside: www.ah.kirken.no
Telefon: 67 20 53 10
Telefaks: 67 20 53 16
Ekspedisjonstid:
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl 10.00 – 14.00.
Fungerende kontorsekretær:
Hans-Egil Øien
Direkte tlf.: 67 20 53 10
E-post: hans.egil.oien@ah.kirken.no
Sokneprest:
Gaut Sveinall
Direkte tlf.: 67 20 53 11
Mobil: 92 25 47 33
E-post: gaut.sveinall@ah.kirken.no
Menighetspedagog:
Bjørn Skogstad
Direkte tlf.: 67 20 53 12
Mobil: 91 72 17 77
E-post: bjorn.skogstad@ah.kirken.no
Kantor:
Knut-Martin Katla
Direkte tlf.: 67 20 53 13
Mobil: 450 24 599
E-post: knut-martin.katla@ah.kirken.no
Kirketjener: Roy Holmedal
Mobil: 93 06 11 85
E-post: roy.holmedahl@ah.kirken.no
Kirkeverge: Kay Eyolf Granli
Telefon: 67 20 53 07
E-post: kay.granli@ah.kirken.no
Sekretær: Elisabeth Gresmo
Telefon: 67 20 53 08
E-post: elisabeth.gresmo@ah.kirken.no
Leder i menighetsrådet:
Britt Nina Eikli
Mobil: 480 07 603
Privat: 63 86 38 12
E-post: britt.eikli@eikli.org
Bankgiro:
Aurskog menighet: 1271.07.07020
Menighetshuset:
1271.21.83908

Returadresse:
Aurskog Menighet
Boks 18
1931 Aurskog

INFORMASJON

Haren intervjuer:
om de ti bud
Det er mye haren ikke skjønner. De ti bud er spesielt vanskelige å forstå, som for eksempel «Du
skal ikke misbruke Guds navn». Hva betyr det egentlig? Haren går til vennene sine for å få svar.
- Hvordan misbruker man Guds navn? Og hva betyr det å misbruke? spør haren.
- Misbruke betyr å bruke noe på feil måte, forklarer bikkja.
- Handler budet om å uttale Guds navn feil? Undrer grisen og er
litt forvirra. – Er det så farlig da?
- Det er ikke helt sånn det er ment, sier bikkja, vi skal for eksempel ikke sverge ved Gud på at noe er sant, når det egentlig er jug,
for at folk skal tro det vi sier. Det er ikke bra å juge, men det er ekstra alvorlig å juge med å bruke Guds navn.
- Men jeg har hørt at mange bruker Guds navn når de er oppgitt,
eller hører om noe som er sprøtt. «Herreguuuud!» sier de og så
himler de med øya, forteller haren. – Er det også å misbruke Guds
navn?
- Ja, det er faktisk det, svarer bikkja, det er ikke sånn Gud ønsker at
vi skal bruke navnet Hans. Grisen
rødmer og blir litt flau.
- Jeg tror jeg har sagt akkurat det
der mange ganger. Men åssen kan
jeg bruke Guds navn da, for at det
skal være riktig? Hva ønsker Gud
sjøl? Spør grisen.
- Vi kan bruke navnet til Gud
når vi ønsker å snakke med Ham
om noe, hvis det er noe vi vil si, forteller bikkja. – Når vi har noe å
takke for eller om det er noe vi trenger hjelp til. Det går an å snakke med Gud hele tida egentlig.
- Akkurat som at jeg snakker med dere, sier haren, det er fint å ha noen å snakke med. Både
noen man kan se, og noen som man bare veit er der
 Rut Teian
tekst og illustrasjoner – barnebokaktuell

