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Julaften lager denne gjengen 14 gudstjenester
med påmelding som åpner mandag 7. desember.
Les mer på side 3 og 10.

www.kirken.no/as

75. årgang

Prestens hjørne
Fred på jord!
Jeg vokste opp under den kalde krigens
kaldeste periode. Vi lærte å bruke til
fluktsrom. Fra klassevinduene så vi Nikerakettene på Rustan i Asker, de var en del
av Nikebataljonen som også hadde bat
terier i Nes, Trøgstad og Våler, alle i Borg
bispedømme. I avisene leste vi om prøve
sprengninger i nord og Stillehavet i sør, og
om muligheten for atomkrig. Sammen med
våre foreldres fortellinger om nazistenes
okkupasjon av Norge 1940–45 var krigens
mulighet i Norge en del av vår livsfølelse.
I julegudstjenestene sang vi med stor inn
levelse «Deilig er jorden». Vi sang salmens
siste vers med stor intensitet: «Englene sang
den/først for markens hyrder: skjønt fra sjel
til sjel det lød». Vi omgjorde engelens ord
til en bønn: «Fred over jorden». Da kunne
vi følge oppfordringen i den neste linjen
«menneske, fryd deg» og få feste i et håp:
«Oss er en evig Frelser født».
Det var en rystet Bernhard Severin Inge
mann som skrev denne salmen i trass og
håp da han fikk krigens brutalitet tett innpå
i slagene mellom Danmark og Preussen fra
1848 til 1850. Med utgangspunkt og slutt
punkt i Jesu fødsel julenatt ville han tegne
en alternativ virkelighet om mennesket på
fredens pilegrimsvandring.
«Oss er en evig frelser født» må bety at
begivenhetene i Betlehem for snart 2000
år siden også former vår virkelighet i 2020
slik den gjorde for Ingemann i Danmark i
1850. Barnet i krybben viser oss at Gud,
himmelen og jordens skaper, ikke har over
latt mennesker til seg selv. I hele det veldige

Biskop Atle Sommerfeldt. Foto: E. Fløistad.

kosmos der Gud finnes overalt og i alt, er
Gud også til stede i dette lille barnet i kryb
ben og bekrefter for alle mennesker og hele
skaperverket at Gud er hos oss hele tiden.
I den hebraiske bibelens salmebok
synges Guds fredsvisjon for menneskene:
«Miskunn og sannhet skal møte hverandre,
rettferd og fred kysse hverandre» (Salme
85.11). Julenatt bekrefter Gud at vi ikke
er alene om å arbeide for denne visjonen i
vår tid og på vårt sted. Julenattens freds
sang er fortsatt en bønn og gir retning for
livene våre. Den gir oss frimodighet til å se
tegnene på fred i våre liv og vår verden, og
trass til å kjempe mot ødeleggelse og ufred.
Måtte vi være med og legge til rette for at
rettferd og fred kysser hverandre, og at mis
kunn og sannhet får mulighet til å leve blant
oss. Da kan bønnen bli et håpstegn for alle
dem som lever i krigens og undertrykkel
sens virkelighet og skygge. Da kan «Deilig
er jorden» bli vår salme på rettferdens og
fredens pilegrimsvandring.
Velsignet julehøytid ønskes dere alle.
Atle Sommerfeldt,
biskop i Borg

Om forsiden: Prost Hege E. Fagermoen, kapellan Ingrid Øygard Ulvestad, spesialprest Sigurd Bakke og
sokneprest Jan Kay Krystad stiller opp med ekstraforestillinger for å få inn så mange som råd i kirkene på
julaften. Husk at det er antallsbegrensninger og påmelding til gudstjenestene også på julaften. Les mer på
neste side og på side 10. Foto: Linda Janson-Haddal
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Jula er ikke avlyst; en oppfordring til deltagelse og handling.
I skrivende stund har samfunnet igjen gått
Handel og handling er kjente størrelser
til drastiske tiltak ved å lukke ned. Dette
i dagene som ligger foran. Jeg vil gjerne
som et forsøk på å begrense effekten av
være med å oppfordre til det siste, altså
pandemien som preger oss alle på en eller
handling. Bokstavelig talt. Spesielt nå i vår
annen måte. Den nasjonale dugnaden fort
var jeg vitne til svært mye praktisk omsorg
setter, og selv om mange med meg er luta
gjennom at mennesker hjalp mennesker
lei, så er det bare å brette opp ermene, vaske
med å få dekket sine fysiske behov. Fan
hender, holde avstand, være hjemme, tenke
tastisk innsats fra mennesker som brukte
kreativt og håpe at alt går bra. Det siste er
seg selv, sine krefter og sin tid; de risikerte
like usikkert som det er sikkert at det går
kanskje egen helse for å gjøre livet litt let
mot jul, en tid for håp og glede.
tere for dem som var mest utsatt.
Kirken er kjent for å virkelig I kommunen vår Hele tiden i balanse mellom
åpne opp i advent og juletid. Når øker vi antallet strenge restriksjoner og kreativ
etterspørselen er stor, øker vi til gudstjenester på nestekjærlighet. Min sterke
budet. Selv om det for mange vil
oppfordring er svært realistisk
julaften fra ni til og til de grader jordnær, også nå
være uaktuelt å oppsøke store
fjorten.
forsamlinger i år, så ønsker vi
når det går mot jul: Fortsett! Bli
å åpne opp for stemningsfulle,
ikke lei. Gi ikke opp. Jeg tror det
tradisjonelle, trosstyrkende og ikke minst
kommer bedre tider. Det hjelper å tro. Det
– trygge samlinger. I kommunen vår øker
hjelper å håpe. Det hjelper å handle. Jula er
vi derfor antallet gudstjenester på julaften
langt fra avlyst.
fra ni til fjorten. Med dugnad fra gode fri
Med ønske om en velsignet advent og
villige medarbeidere, dedikerte ansatte og
juletid.
Jan Kay Krystad,
et nytt påmeldingssystem så skal det være
sokneprest i Kroer, Nordby og Ås.
mulig å gi mange mulighet til å oppleve fel
lesskapet i gudstjeneste på julaften. Og om
Se også artikkel på side 10.
du ikke får plass, eller kjenner deg utrygg,
så lover vi at kirken skal være tilgjengelig
på sosiale medier og ved personlig kontakt
også i advent og juletid.
Regjeringen har sagt at nå er det alvor. Vi må
begrense sosial aktivitet for å slå ned smitten.
Alle må bidra. Dette er dugnad, men til hvilken
pris? Det er på tide å få alle mann på dekk. Vi skal
fortsatt holde avstand, men vi trenger alle på dekk
for å se hverandre og bry oss om hverandre. Er
du ensom? Ja, så kom ned fra gjerdet, gå en tur
med en kollega eller en venn, nabo, eller slektning!
Har du plass til en til blant nærkontaktene dine?
Kanskje vet du om noen som hadde blitt ekstra glad
for den telefonsamtalen eller turen. Kommer du på
noen ekstra du skal sende julekort til i år? Ja, så
gjør det! Alle mann på dekk! Vær en venn. Foto: Bo
Mathisen/Den norske kirke
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Reisebrev fra Barnefestivalen
Lørdag 17. oktober arrangerte KFUKKFUM Barnefestival 2020, for barn fra
første til syvende klasse, i Ski nye kirke.
Temaet var SAMMEN ER VI BEDRE. Når
man er mange med, er det godt, og man
skaper glede sammen.
Festivalen fulgte smittevernreglementet
med godt oppmerkede plasser både ute og
inne, håndsprit tilgjengelig og en meter
mellom stolene. Dagen var delt i to med
50 påmeldte kl. 12–15 og 50 påmeldte kl.
15.30 –18.30. Vi i Baluba Ås, 11 barn og 4
voksne, var med i den første gruppen.
Festivalen ble satt i gang med «Bli med
dansen 2020» for virkelig å sette stemning.
Vi sang ulike sanger som «Du og jeg er vi»,
«Grenseløst felleskap» og «Sammen for
ditt ansikt».
Deretter var det konkurranse i form av
«Stem med rumpa», som f.eks. «Bli sittende
hvis du liker å sove lenge» eller «stå hvis du
er en morgenfugl». Lydkonkurranse: Hvert
lag har eget kamprop. Hvem av lagene roper
sitt kamprop høyest. Vi lekte også to leker:
Mimelek og Kapteinen kommer.
Så var det ut og klart for Globalløp. Her

Baluba Ås, 11 barn på Barnefestivalen på Ski 17.
oktober. Foto: Jenny Marie Schea Langseter
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Full innsats på Globalløpet under Barnefestivalen
på Ski 17. oktober. Foto: Kari Klyve-Skaug

kunne man på forhånd skaffe sponsorer som
støttet med en sum penger for hver runde
eller et fast beløp. Runden var 250 meter og
gikk rundt kirken med en hinderpost der
man enten kunne løpe i sikksakk, balansere
over bom eller hoppe paradis. Det var også
en stasjon der man kunne løpe forbi to som
sto og kastet fargepulver «color run» over
dem som løp. Dette passet godt til sangen
«Farger sprer glede»:
Alle farger i livet er viktig, selv den blåeste dagen er bra. Nå må vi gjøre det som
er riktig. Gult og blått, rødt og grønt gjør
meg glad. Men hvis ikke vi passer på jorda,
da kan alt som er rundt oss, bli grått. Og
hvis du synes farger er viktig, så bli med,
reis deg opp og si stopp!
Etter løpet ble det en matbit før vi avslut
tet med premieutdeling hvor Åsgjengen var
godt representert. Emil Storvoll løp flest
runder på Globalløpet – hele 22 runder.
Tine Helene Karlsen vant premie for beste
kostyme. Det var også premie til dem som
løp inn mest penger.
Alle fikk godteri som takk for god inn
sats. Takk til KFUK-KFUM og alle som
var med fra Baluba Ås for en flott festival.  
Jenny Marie Schea Langseter,
forelder og frivillig i Baluba
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Familiefredag / KM-klubben
våren 2021
På grunn av koronarestriksjoner har det
vært vanskelig å samle en stor gjeng i
alle aldre til middag og sosialt samvær i
arbeidskirka. Denne høsten har derfor KMklubben sett dagens lys. Det er en klubb
for tweens: 5.–8. trinn. På klubbkveldene
har vi spist pizza, lekt og hatt forskjel
lige aktiviteter. Det er godt mulig at det er
denne klubben som fortsetter utover våren
også – frem til vi kan møtes mange og spise
mat sammen igjen.
Datoene som er satt opp for våren:
12. februar, 12. mars, 16. april og 28. mai.
Ta kontakt med kateket Jenny om du
lurer på mer om dette tilbudet.

Høy konsentrasjon! Lukas og Sofie laget lykter.
Kanskje er det far som skal få denne.

Agent for rettferdighet

Noen av oppgavene agentene løste, var å pusle sammen bibelvers som hadde med rettferdighet å gjøre.
Dette er hentet fra Matteus 7, 12 og kalles også «den
gylne regel».

På plandagen fredag 6. november samlet
vi 19 niåringer i arbeidskirken til «Agent
for rettferdighet». Opplegget hadde fokus
på urettferdighet, både lokalt og globalt.
Vi delte barna i små kohorter ut ifra skole
tilhørighet – og sammen løste de oppgaver,
lekte, lærte om fairtrade, sang og lagde lyk
ter for å «være lys i mørket».
Urettferdighet og fattigdomsproblema
tikken henger tett sammen med moderne
slaveri som er tema for årets Global uke.
Påfølgende søndag, 8. november, hadde
vi gudstjeneste for liten og stor. Også der
var temaet «Agent for rettferdighet» Vi kan
ikke endre det vi ikke vet – men kunnskap
gjør endring mulig! Det var fint å være
sammen, så mange vi fikk lov til, rett før
samfunnet igjen ble nedstengt.
Tekst og foto: Jenny Marie Ågedal,
kateket
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Nytt tilbud for barn fra førskole til 4. trinn!
Baluba er et barnetilbud i Ås menighet som
har stått stødig i mange år. I 2020, tross
lang nedstengning, har vi opplevd en stor
interesse for å delta og har hatt gleden av
å ønske mange unge rekrutter velkommen.
Nå ønsker vi å utvide tilbudet for barn i Ås
– i Tria.
Baluba er et lavterskeltilbud barnekor
for primært barnehagebarn og småbarns
familier. Gruppa møtes ukentlig til øvelse
med samling, musikk og aktiviteter i Ås
arbeidskirke. I dag er det Kari Klyve-Skaug
og Ingvild Storvoll som leder arbeidet som
frivillige foreldre.
I vår kunne det være opp til 40 barn på
øvelse i ungdomsrommet i Arbeidskirka,
og det var mildt sagt baluba som fylte
rommet. Det er jo først av alt en stor glede!
Det som også er veldig gledelig, er at mange
1. klassinger fortsatte, også etter nedsteng
ning og sommerferie. Vi har nå etter ønske
fra de eldste barna, samtale med foreldre
og av smittehensyn valgt å dele gruppa i en
periode oppe og en nede i Arbeidskirka på
øvelsen hver torsdag.
Dette vil vi nå ta et steg videre og opprette
en egen gruppe der aktiviteten er tilpasset
barn fra førskolealder og opp til 4. trinn. Vi
vil fortsette å ha samling på samme tids
punkt som Baluba og ser store fordeler med
det; vi og vil i stor grad samhandle.
Tilbudet får navnet Ås Tria, Tria-klubben
eller bare Tria – en referanse til trekanten i
logoen til KFUK-KFUM som arbeidet er
organisert i. Nå utvides aktivitetsinnholdet
til mer enn kor- og musikkvirksomhet. I
slutten av oktober inviterte vi til et med
virkningsmøte med førskolebarn og første
klassinger. De oppmøtte kom med mange
6

forslag på hva de ønsker å bruke tiden på.
Veldig inspirerende å ta del i og fint å høre
variasjonen på ei lang liste og se hvordan de
anerkjenner hverandres innspill. Lek, ute
aktivitet, tur, dans, drama, håndarbeid og
sport var noen av forslagene som kom fram.
Som foreldre til barn i flere årstrinn
kjenner vi på at dette kan være med å dekke
et lite gap i tilbud og kan gi kontinuitet i
barne- og ungdomsarbeidet. Etter 4. trinn
har barna i Ås tilbud om ei tweensgruppe
som har fått navnet KM-klubben (for Kule
mennesker/medlemmer). De møtes i kirka
fredagskvelder ca. en gang per måned. Og
videre, fra ungdomsskolen, kan man delta
i D41.
Vi vil melde inn gruppa før jul for å være
støtteberettiget for neste år. Men vi vil for
alvor lansere tilbudet for nye deltakere fra
januar 2021. Tria vil foreløpig ha samme
oppmøtetid som Baluba, torsdager i Ås
arbeidskirke kl. 17.45–18.30. Dette ser vi
veldig fram til!
Kari Klyve-Skaug og Ingvild Storvoll

Helt klare for Tria: Nora (6) og Amalie (6) gleder seg
til nytt tilbud. Foto: Ingvild Stovoll
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Det skjer i Kroer

Møysangen: Gro Elin Vinnes Tutturen, Karin
McGregor, Jutta Lange, Tone Grindal og Anne
Christine Pittet Grolid. Foto: Iva Grindal

norsk kirkemusikk. Tonespråket hans er
blant annet preget av de norske folketonene
og den gregorianske sangen. Flere av sal
mene hans er inkludert i salmeboka.
”Møysangen”, som består av fem dame
stemmer, var forsangere og solister til dette
vakre verket, akkompagnert av gitar, cello
og blokkfløyte. Medvirkende prest var
Hege Fagermoen.
Karin McGregor

Gøy sang med ”Møysangen”
Vi er en gruppe ivrige damer som begynte
å synge sammen i 2020. Det er få ting i
livet vi liker mer! Vi har valgt å kalle oss
for ”Møysangen”. Vi jobber med sanger i
forskjellige stilarter (fra Duke Ellington
til Pergolesi) og er nemlig glad i klassisk,
jazz, salmer – hva som helst, egentlig. Det
er artig å finne noe utfordrende, øve mye på
det og så nyte resultatet.
Vi er med på Syng Høst og Lucia-kon
serten i år og håper det blir flere sangopp
drag i 2021.

En annerledes ”Syng Høst”
Som så mye annet i 2020 ble ikke Syng Høst
gjennomført i Kroer kirke i år, men tatt opp
i Ås kirke uten menigheten til stede. En
messe av Trond Kverno, som var kveldens
hovedfokus, blir lagt ut på Facebook i
nærmeste framtid. De øvrige sangene,
”Somewhere Over the Rainbow”, ”Come
Sunday”, ”Søk Herren her”, ”Kvelden lister
seg på tå”, blir lagt ut etter hvert. Følg med
på Kroer og Ås Menigheter sin side.
Kveldsmessen heter «Completorium
Norvegicum» (1983) og er formet som en
kveldsbønn. Kverno, med sin melodiske
skaperkraft, er en sentral komponist innen

Oppstart av
konfirmasjonstiden
Konfirmasjonstiden er sparket i gang i
Kroer og Ås. 49 konfirmanter i Ås og 7
konfirmanter i Kroer har deltatt på oppstart
og på aktiviteter i regi av ungdomsarbeidet.
Siden lysmessen i Kroer utgår på grunn
av nedstengingen, vil presentasjonen av
konfirmantene skje på en gudstjeneste på
nyåret. Ås-konfirmantene blir presentert
gruppevis når de er ministranter/medhjelp
ere i gudstjenestene fremover. Vi gleder oss
til en flott konfirmasjonstid – om enn litt
annerledes – frem til konfirmasjonsdagene
i september 2021.

Hellige tre kongers-fest i Ås
arbeidskirke
3. januar planlegger vi en gudstjeneste for
liten og stor i arbeidskirka kl. 11.00. Kan
skje får vi ikke mulighet til å gå rundt jule
treet sammen i år, men fest med de hellige
tre konger og overraskelser skal det bli.
Velkommen!
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter
Fra Nordby menighet
Jul i kirken for barnehagene

Lys i snø. Foto: Sissel Samuelsen

Alt er usikkert i november og desember,
men vi håper at vi kan bidra til en fin og
stemningsfull julefeiring i barnehagene.
Vi har sendt brev til barnehagene med fire
tilbud:
• Julevandring i kirken eller i kirkegården
for barnehagegrupper i samme kohort
• Sende en kristen julefilm med hilsen fra
staben
• Natursti med oppgaver som formidler
juleevangeliet
• Besøk av prest/kateket i barnehagene.
Det blir spennende å se hva vi får til i
advent!

Lys i mørket
Vi hadde Lys-i-mørket-samling 5. novem
ber i Nordby. Dette er et breddetiltak for
11–12-åringer som jeg har veldig tro på. Vi
spiste god mat og is, lekte, hadde andakts
stund om lyset som kom til verden og har
skapt håp, lagde selvlysende lykter og del
tok på refleksløp på kirkegården. Det var en
magisk kveld! Stor takk til våre flotte ung
domsledere, Mia, Celine Marie og Emilie,
som hjelp under arrangementet!

Krybbevandring
Vi har et siste trosopplæringstiltak i dette
året: krybbevandring for 5-åringene. Den
gjennomføres lørdag 5. desember. Dette
blir et utearrangement, sannsynligvis en
krybbevandring med stasjoner i skogen bak
menighetssenteret og med bål, boller og
varm kakao. 5-åringene får brev om dette
i posten.
Med varme hilsener.
Timea Bakay Holby
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Bilder fra tidligere barnehagegudstjenester i advent.
Foto: Ann Kristin Staxrud
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Nytt gudstjenesteutvalg, justerer og forener
Tidligere i år oppnevnte menighetsrådene i
Biskopen vår skriver: «Kirkemøtets
Ås kommune et nytt gudstjenesteutvalg. For
vedtak i 2017 og 2019 strammer inn valg
første gang er alle tre menigheter represen
friheten. Samtidig videreføres og styrkes
tert i samme utvalg. Her skal det jobbes for
fleksibiliteten på andre områder, blant
at gudstjenestene i kommunens kirker sam
annet når det gjelder bønner, forbønn og
ordnes, kvalitetssikres og videreutvikles.
nattverdsordninger. Den justerte ordningen
Fra Kroer menighetsråd sitter Gro Elin
for hovedgudstjenesten legger samlet sett
Vinnes Tutturen som også er leder. Jannestørre vekt på trygghet og gjenkjennelse for
Birgitte Ueland representerer Ås og er også
å ivareta mulighetene for en god involve
sekretær. Fra Nordby har Arve Fløystadring av alle som samles til gudstjeneste.»
Thorsen inntatt utvalget. Kirkestaben er
Arbeidet som gudstjenesteutvalget
representert ved kantorene
har gjort i høst, er nå over
Jostein Grolid og Hans Dur
levert menighetsrådene som
Oppgave:
Molvik samt sokneprest Jan
videre har vedtatt ny lokal
Gå igjennom og
Kay Krystad.
grunnordning for hoved
Siden sommeren har
legge frem forslag gudstjenestene. I løpet av de
utvalget hatt hele fem møter,
ukene skal prosten
til ny lokal ordning nærmeste
noe som kan sies å være i
uttale seg før det blir sendt
for gudstjenestene til endelig godkjenning hos
overkant av hva represen
tantene ble forespeilet før
i Kroer, Nordby og biskopen.
de sa ja til vervet. Høstens
I neste nummer av menig
Ås.
hovedoppgave har vært å
hetsbladet håper jeg å kunne
gå igjennom og fremlegge
presentere Ås-menighetenes
forslag til ny lokal grunnordning for hoved
felles nye grunnordning. Det meste er som
gudstjenestene i Kroer, Nordby og Ås.
før, og noe er nytt. Jeg vil gjerne presisere
For snart 10 år siden gjennomførte Den
at dette er en justering og ikke en ny reform.
norske kirke en stor gudstjenestereform, og
Jeg vil også benytte anledningen til å takke
det ble i 2011 vedtatt lokale ordninger for
vårt nye gudstjenesteutvalg for stort enga
hovedgudstjenestene. Kirkemøtet vedtok
sjement og god arbeidslyst. Jeg ser frem til
også at det etter en tid skulle legges til rette
å dykke ned i et stort antall saker utover
for erfaringsdeling med sikte på justeringer
våren. Og har noen innspill eller spørsmål
og korrigeringer av den vedtatte ordningen.
til gudstjenesteutvalget, så mottas det med
En av utfordringene som har blitt avdekket,
ubetinget takknemlighet.
Jan Kay Krystad,
er at den store liturgiske valgfriheten og de
sokneprest i Kroer, Nordby og Ås.
mange alternativene til liturgisk musikk
har bidratt til at mange har opplevd seg
fremmedgjort når de går til gudstjeneste.
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Foto: Bo Mathisen

FORHÅNDSPÅMELDING - JULENS GUDSTJENESTER!
Julen er full av tradisjoner, og tradisjoner er viktige særlig i år når en pandemi har snudd
verden på hodet. Vi håper så mange som mulig får deltatt på årets julegudstjenester, derfor
har vi utvidet vårt tilbud. Vi følger lokale og nasjonale smitteverntiltak slik at du kan føle
deg trygg hos oss.
For dem av dere som ikke får mulighet til
å gå på gudstjeneste i kirken i julen, vil det
bli lagt ut digitale gudstjenester og andre
tilbud på våre Facebook-sider.
I år er det veldig viktig at du melder deg
på til julens gudstjenester på forhånd; du
vil til og med få anledning til å booke den
plassen du ønsker i kirken. Vi åpner for
påmelding til julens gudstjenester mandag
7. desember.
Du melder deg enkelt på via vår nettside,
QR-koden her eller ved å ringe kirke
kontoret på telefon 64 96 23 40.
10

Følg oss på Facebook eller se våre nett
sider (www.kirken.no/as) for mer informa
sjon.

Telefonlesbar QR-kode som lar mobiltelefonen finne
fram til: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/as-kirkeligefellesrad/pamelding/
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Kjære innbyggere i Ås og
lesere av Menighetsbladet
2020 har vært et spesielt år. Pandemien og
tiltakene for å stoppe den har berørt oss
sterkt. Om lag 100 innbyggere i Ås har blitt
smittet av sykdommen, noen merket det
knapt, mens andre ble alvorlig syke. Mange
har mistet arbeid og inntekt og fått livet sitt
snudd på hodet som følge av mottiltakene.
Foretak har gått konkurs eller måttet legge
fullstendig om. Vi har hatt stengte skoler
og barnehager, hjemmekontor og besøks
forbud. Tiltakene har rammet hardt og vel
dig ulikt. Vi har gått glipp av konserter og
teater, reiser, hytteturer, klemmer og nær
kontakt og mye mer.
Barn og unge opplevde stengte barne
hager og skoler i vår. Personalet gjorde en
imponerende innsats fra første dag, og vi
fikk stor nytte av at Ås kommune nettopp
har investert i nettbrett til alle elever. For
mange barn og elever var dette en krevende
tid, andre opplevde ekstra stort læringsut
bytte i en ny situasjon.
Mange pasienter, ansatte og pårørende i
helseomsorgen har hatt et ekstra krevende
år, med fare for sykdom og død hengende
over seg. Det skal bli utrolig godt å vende
tilbake til mer normale tider når vi forhå
pentligvis kan ta i bruk vaksiner utover
vinteren.
Her i Ås er jeg ekstra imponert over
studentene på NMBU. Det er vanskelig å
starte som student og ikke kunne møtes og
feste og hygge seg på normalt vis. Student
ene klarte mot mange odds å gjennomføre
en fantastisk Uka i Ås i oktober. Da fikk de
litt utløp for behovet for å møtes.
Heldigvis er det fortsatt veldig mye
å glede seg over i Ås. Vi lever i den aller
rikeste og mest stabile delen av verden og
har derfor de beste forutsetningene for å
handtere sykdom og krise. Ås er en flott

Ordfører Ola Nordal. Foto: E. Fløistad.

kommune, og det aller flotteste er innbyg
gerne. Jeg vil gjerne si tusen takk på vegne
av fellesskapet til alle dere som har stått på
ekstra for fellesskapet i år. Dere er utrolig
viktige for samfunnet vårt. Takk til alle
som står på i frivillig arbeid. Takk til alle
som tenker på andre og tar seg av syke og
ensomme og andre som trenger det. Takk
til alle dere som til tross for smittefare har
stått på og holdt samfunnet i gang i butik
ker, drosjer og busser, i skoler, barnehager
og helsevesenet og mange andre steder.
I skrivende stund er vi 20480 innbyggere
i Ås, 185 er født i 2020, og innen nyttår er
det trolig født ca 200 barn. Som vanlig er i
Ås. Nyfødte barn gir håp, ikke minst i disse
juletider. Nå vil jeg ønske dere alle sammen
et godt, vanlig år 2021. Vi ser fram til å få
effektive vaksiner og til å komme tilbake til
hverdagen i løpet av 2021. Jeg håper det blir
et år med mer av alt det fine: mer musikk,
dans, teater, reiser, fest og klemmer!
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Hilsen fra Ola Nordal,
ordfører
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Hilsen fra Aslak
Hei, mitt navn er Aslak. Jeg er fra Ås og har
gått i Ten Sing og D41 i Ås menighet frem
til sommeren. I høst går jeg på Ten Sing
Norway. Det er et ettårig ledertreningspro
gram i regi av KFUK-KFUM på Rønnin
gen folkehøyskole i Oslo. Jeg valgte dette
fordi jeg elsker Ten Sing og ideologien bak
det. Som liten konfirmant var jeg tilbake
trukken og redd for hva andre tenkte om
meg når jeg snakket. Da jeg ble med i Ten
Sing, følte jeg at jeg ble sett for den jeg er,
og ikke for hva jeg kan. Jeg forelsket meg
enda mer i TenSing etter å ha dratt på mange
utrolige arrangementer i KFUK-KFUMregi. TenSing har endret livet mitt og gjort
meg til den jeg er i dag. Jeg vil derfor vie
ett år til å kunne hjelpe ungdommer i Norge
som kanskje er i den situasjonen jeg var i.
I Ten Sing Norway driver vi med masse
forskjellige kreative arbeidsprosesser
samtidig som vi arbeider for å lage et pro
dukt. Vi lærer om alt fra tro til Ten Sing-

Aslak i front, under showet til TenSing Norway.
Foto: Suie Ann Le
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Aslak spiller trommer på showet til TenSing
Norway. Foto: Suie Ann Le

metodikk. På høstparten lager vi et show
som vi drar rundt på turné med Turneen
ble dessverre avlyst i år, men du kan se hele
showet på Rønningen folkehøgskole sine
nettsider! I år var temaet tilhørighet, og
navnet på showet ble ”Ikke skapt for å være
alene”. Videre mot vårparten er det lagt opp
til å dra rundt til Ten Sing-grupper i hele
landet for å holde kurs i kreativitet, kultur
og Kristus. Det kan være dans, musikk,
andakt, styreledelse og mye mer!
Selvfølgelig med alt dette så går jeg også
på en folkehøgskole som er helt vidunderlig.
Jeg har fått meg mange gode venner som jeg
ser på som veldig nære. Det er som å leve
i en barnehage for unge voksne! De første
ukene syntes jeg det var helt surrealistisk at
dette var skole, men det er det nemlig. En
hverdag kan være å ha obligatorisk chilling,
mens en annen dag lager vi sang med band.
Alt dette fordi det er moro. Jeg har trommer
som fordypning og koser meg maks med
det! Lærerne her er også utrolig dyktige og
vil deg bare alt vel. Jeg anbefaler Ten Sing
Norway på det sterkeste!
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Aslak Nikolai Eriksen

KRIK = kristen
idrettskontakt
KRIK Ås er for idrettsglad ungdom i
alderen 13–19 år som ønsker å ha et krist
ent treffsted. Aktivitetene er uhøytidelig
idrettslek og ballaktiviteter. Vi drar også
på turer og deltar på enkelte cuper. KRIK
møtes tre søndager i måneden kl. 19–21 i
gymsalen på Ås ungdomsskole.
Kunne du tenke deg å få litt mosjon en
søndagskveld i et godt fellesskap? Velkom
men på KRIK!
Datoene frem til jul er følgende:
6. desember
13. desember
20. desember
I høst har KRIK Ås fått med hele 43 enga
sjerte nye KRIK-konfirmanter. Sammen
med en gjeng andre ungdommer utgjør

dette en stor og herlig KRIK-gruppe! Det er
veldig gøy at mange ønsker å være med på
KRIK selv om koronarestriksjonene gjør
det mer utfordrende å tilby plass til alle. Vi
har derfor valgt å øke antall treninger fra
to til tre i måneden. Vi håper å gi alle som
ønsker det, mulighet til å oppleve KRIKfellesskapet! Stor takk til studenter og
andre frivillige som gjøre dette mulig. Hvis
du ønsker å være med på å spre idrettsglede,
trosglede og livsglede til ungdommer, ta
kontakt, vi trenger flere ledere.
KRIK Ås er alltid åpen for idrettsglade
ungdommer som ønsker å være med i et
trygt, inkluderende og godt kristent fel
lesskap. Ønsker du å delta på en trening,
eller har du spørsmål til hva KRIK er og
hva vi gjør, ta kontakt med ungdomsarbei
der Martha Johanne Pedersen, mobil: 906
90 796, e-post: majope@online.no.

Ungdomsarbeidet i Ås menighet

D41-Band

Ungdomsarbeidet D41 er tilknyttet KFUKKFUM og ha samlinger i Ås Arbeidskirke
hver fredag kl. 19.00–21.30 (kirken er åpen
fra 18.30–22.30). Her møtes ungdommer
i alderen 13–20 år. Programmet er variert
og inneholder både kor, band, dans, drama,
lek, konkurranser og mye mer. Her vil de
fleste finne noe de trives med. I løpet av
kvelden har vi også en samling hvor vi ten
ner lys, leser en bibeltekst og får høre noen
fortelle om sin tro. I D41 reiser vi også på
turer og festivaler i regi av KFUK-KFUM.
Du er hjertelig velkommen til å delta i
fellesskapet!
Programmet frem til jul er følgende:
4. desember		
Sosial samling
11. desember		
Grøtkveld
18. desember		
Juleverksted

Vi i D41 har lyst til å dele gleden av årets
nysammensatte band! I år har vi fått med
oss noen konfirmanter som frivillig har
meldt seg til å være med i bandet vårt. Dette
er utrolig gøy, synes vi. Bandet består nå av
instrumentene piano, gitar, bass og trom
mer, mer trenger vi ikke.
I bandet har vi mange sanger å velge
mellom. Hos oss går det i blant annet norsk
popmusikk, for eksempel No. 4 og Sondre
Justad. De siste gangene har vi jobbet med
en sang som heter «Alt feil» av bandet No.
4. Ungdommene i både koret og i bandet
har blitt kastet ut i det å spille og synge
nye sanger. Dette har de møtt med et stort
engasjement, og det liker vi! Vi begynner
nå å bli en litt større gjeng som møtes på
fredagene, og dette
gjørSofia
oss veldig
glade!
Hilsen
Emilia Storsveen,
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Diakonale aktiviteter, hva nå?
I tiden 10.–12. november kom nye restriks
joner. For diakonale aktiviteter blant eldre
og andre i risikogrupper var budskapet
«full stengning foreløpig ut november».
Riktignok er formålet blant annet å redde
jula, men vi opplever generell usikkerhet
for desember. Vi måtte droppe planer som
var på plass, men våger foreløpig ikke å
legge nye planer for desember og starten
på 2021. Koordinatorer for aktivitetene vil
engasjere medarbeidere på mobil og på
andre måter for å opplyse om tiltak videre
når forholdene tillater.
Kirketreff i Nordby går som vanlig
annenhver torsdag kl. 11.30. Kontakt Olav
Aardalsbakke, mobil 905 18 577.
Åpent hus til vanlig hver onsdag kl.
11–13. Koordinator Ingrid Weyde KragRønne, mobil 478 56 929.
Middagsservering for beboere i Dr. Sød
rings vei 8–10 i nr. 8 til vanlig hver torsdag
kl. 13.00. Koordinator Tora S. Roberts,
mobil 414 46 643.
Ledsagertjeneste er tilgjengelig med
smitteforbehold. Koordinator Gro M. Røn
ningen, mobil 971 76 023.
Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8 er
seks ganger i året. Kontakt Terje Sørhaug,
mobil 419 32 624.
Tro og Lys, Follogruppen. Leder Marit
Rauset, mobil 973 00 089.
Moer sykehjem og Moertunet er stengt
for besøk annet enn for pårørende. Prest og
kantor holder andakt annenhver uke. Koor
dinator for DU Gro M. Rønningen, mobil
971 76 023.

Anne M. Winge, Tora S. Roberts og Hans Kristian
Røed moret oss med julenissens tradisjoner og toppet det hele med poseutdeling på juleavslutningen i
2018.

Åpent hus - juleavslutning
Juleavslutningen er en populær hendelse
hvert år i Åpent hus. Lite har vært nevnt
eller rapportert fra disse førjulsfeiringene i
Ås menighetshus. Det passer liksom ikke i
bladet i februar. Som et unntak presenterer
vi en juleavslutning ved et tilbakeblikk til
19.12.2018.
Bjørn Sverre Lie holdt andakt om: «Er
Gud snill?» Barnet i krybben viste hvem
Gud er, full av nåde og barmhjertighet.
Menyen var middag med ribbe, medister
kaker, pølse og surkål, etterfulgt av riskrem.

Terje Sørhaug
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Julemenyen 2020 er
kjøkkenets
hemmelighet. For tiden er
lunsjmenyen slik Esther
Bue viser.
Tekst og foto: Terje
Sørhaug

Ny diktsamling

Når veiene møtes
Enda en diktsamling fra Anne Myrhaug
Winges hånd, eller skal vi heller si fra ditt
indre?
– Ja, det er nok mest fra mitt indre. Det
lå ikke i kortene at det skulle bli tre bok
utgivelser, men gode tilbakemeldinger har
gitt meg ny inspirasjon. Jeg er opptatt av
at tekstene skal være gjenkjennelige, og
at diktene skal være anvendelige; noe for
enhver anledning. I den tida vi har vært
gjennom nå, var det mye å skrive om. Vi
er sårbare, trenger gode fellesskap, for vi er
alle avhengige av hverandre.
Anne har hatt en lang og innholdsrik
livsreise, i ulike retninger, med veier som
har krysset hverandre, for igjen å møtes.
Geografisk starta den i Harstad. Det måtte
en vestfolding til for å få henne til Ås.
Familie og menighet har Anne alltid satt
øverst, mens egne bidrag til det daglige
brød har hun lærergjerningen gjennom 40
år å takke for; mange år i nord og etter det
på Ås videregående skole. Det er da natur
lig å spørre om det å skrive dikt har blitt en
pensjonist-hobby?
– Ja, jeg må vel si meg enig i det. Det var
hjemlengsel som startet skriveprosessen for
tretti år siden. I bøkene reflekterer jeg over
verdier som jeg fikk med i barndommen.
Akkurat det ga god ballast gjennom livet.
Over hverdagen hvilte gudstro og humor.
Folk og natur spilte på lag. I «Når veiene
møtes», ser jeg tilbake på den reisen som
livet har vært; mellom barndom og alder
dom, kontakt og vennskap med mennesker,
der vi alle har våre styrker og svakheter, og
viktigst av alt: møtet mellom himmel og
jord.
«Når veiene møtes» må være en flott
julegave; hyggelig å få, kjekt å gi. For å
dokumentere utsagnet, kan du bare lese
videre og få med deg en smakebit.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Anne Myrhaug Winge leser egne dikt ute i det fri på
en regn- og tåketung novemberdag, men diktene er
lyse; til glede og oppmuntring.

VERDSATT SOM DU ER
Jeg møtte dem på veien
i skogen hvor jeg går
En sjelden blomst iblant oss
På «rød-lista» den står
Han hadde Downs syndrom
og gikk nå hand i hand
med en afrikaner
En voksen, vennlig mann.
Kan hende trengte begge
ei hand å holde i
For hverdagen er krevende
og sårbare er vi
Men om vi er forskjellige
har alle livets rett
Og sammen kan vi bli til
en fargerik bukett.
Så la oss løfte fanen
og kjempe for enhver
som er litt annerledes
i dette landet her
Litt varme har vi råd til
Et smil på vei forbi
En annen gang kan hende
at det smilet trenger vi.
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Takk for meg, Ås!
Siden høsten 2012 har jeg hatt gleden av å
være Søndre Follo prosti sin første prost.
Dette vakre prostiet med kystlinje, små
idylliske byer og tettsteder, gårder, skog og
mark, og prostesetet Ås med sitt universitet,
sin mangfoldige befolknings vide himmel.
Nå er tiden kommet for å dra videre, og
jeg vil takke av hjertet for alle de møter
og opplevelser som jeg får bære med meg
videre som vakre skatter.
Det var Jostein og Anne Christine
Grolid, kantorene i Kroer og Ås som satte
tonen. Jeg satt ved kjøkkenbordet i preste
garden i Skjåk da meldingen tikket inn:
Velkommen til Ås, vi lurer på om du har
noe yndlingsbibelvers? Vi vil gjerne lage
en bibelsk salme til innsettelsesgudstjenes
ten din! Og bibelsk salme ble det, på mitt
yndlingsbibelvers og tonene H-E-G-E. For
en fantastisk velkomst!
På min første arbeidsdag ble jeg tatt godt
imot av kirkeverge Gerhard Winge og sok
neprest Georg Børresen i verdens – i alle
fall Norges – fineste prostekontor. Georg
stilte som handyman, og vi fikk møblert så
kontoret kunne brukes både til møter, sam
taler og kandelaberkonserter med prester,
kirkeverger og ordførere fra hele prostiet!
Det har til og med vært danset folkedans
på det kontoret. Alt med tonefølge fra
kantorene som aldri har sagt nei til å være
med på rare sprell. Og som har utfordret
og utviklet meg, også i samarbeid med Ås
kirkekor eller Kroer Ad Hoc. Jeg kommer
alltid til å ha med meg de fantastiske stor
bandgudstjenestene med Jostein på orgelet
og Frimurernes storband som en slags total
opplevelse av hvordan himmelen kan arte
seg. Takk Jostein, for at du koblet oss!
Jeg har fått være en del av en trivelig og
livlig stab, og kommer til å minnes mange
lattermilde lunsjer og møter, og engasje
ment og dypt alvor når det gjaldt oppdraget
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Hege E. Fagermoen. Foto: H.-M. Kjus Pettersen

vårt. Et høydepunkt i stabssamarbeidet
var Luther-cabareten «Hvem banker» i
2017. Der stilte staben opp som aktører
i skoleforestillingene, med den sylferske
soknepresten Jan Kay Krystad som selveste
Martin Luther!
Jeg er også dypt imponert over enga
sjerte og dedikerte råds- og utvalgsmed
lemmer, og alle de fantastiske frivillige
medarbeiderne som bærer menighetene her
i Ås. Som prost blir jeg både inspirert og
motivert av dette, det skaper håp og glede
i liv og tjeneste. TAKK til dere som stiller
søndag etter søndag på gudstjenester og
kirkekaffer, fredag etter fredag på Moer,
på arrangementer og tiltak, i barne- og
ungdomsarbeid, på Åpent hus, kirketreff,
Triangelklubb, i møte med enkeltmen
nesker og grupper, i lag og foreninger og
Menighetsblad og mye, mye mer! Og takk
til Lions som spurte om jeg ville synge med
Magnolia jazzband på Kulturdagene! For
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noen opplevelser dere ga meg!
I 2015–2016 ble trosopplæringsrefor
men rullet ut i hele Søndre Follo prosti,
alle skulle utvikle systematiske planer for
aldersgrupper mellom 0–18 år! Kateket
Jenny Marie Ågedal ble en uvurderlig res
surs i dette arbeidet i prostiet og for meg. I
to år fungerte hun som prosti-koordinator,
og med sin fagkunnskap, oversikt, stå-påvilje og sitt blide vesen bidro hun til å skape
gode møteplasser og drev planutviklingen
framover. Takk for det gode og spennende
samarbeidet, Jenny!
Ås menighets grønne ressursgruppe var
et viktig sted for meg de første årene. Det
å få reflektere sammen med dyktige og
engasjerte fagfolk, og skape arenaer for
teologisk arbeid i møte med den klimakri
sen verden nå opplever, har vært en del av
mitt teologiske grunnlagsarbeid. Vi hadde
høsttakkefest-gudstjenester, seminarer og
folkemøter på NMBU. Senere ble det også
en Grønn prostigruppe som det har vært
veldig inspirerende å følge! Der har jeg også
hatt følge av prostidiakon Atle Eikeland
som ble tilsatt i 2015 etter at vi hadde fått
til et samarbeid mellom Borg bispedømme
og de fire kommunene i Søndre Follo prosti.
Hva det har betydd å få vår egen prosti
diakon kan ikke oppsummeres i et par
linjer, men for min del har det vært stadige
påminnelser om at undere kan skje, og at
Gud virker i verden. Gjennom Atle sitt
arbeid har det blitt knyttet kontakter ut til
kommunene og lokalmiljøene som viser at
ordet folkekirke ikke bare er ord til fest
bruk, men med innhold: en kirke for og
med folk. Alle slags folk.
Og sammen med Atle har jeg også fått
muligheten til å jobbe med prosjektet
«Kirke for integrering» – hvordan kan
kirken bidra til å være en integrerende og
inkluderende faktor i et lokalsamfunn? Der
er jeg ikke minst takknemlig for det gode
og inspirerende samarbeidet med Ås inter

nasjonale kulturskole og ildsjelene rundt
HAV. Takk til Ellen Sibe Kråkenes og Knut
Werner Lindeberg Ahlsén for samarbeidet
så langt, og til ordfører Ola Nordal som
heier på dette prosjektet. I den forbindelse
må jeg også takke kultursjef Alexander
Plur Krogh som har bidratt til å holde meg
fast i troen på at det man kan drømme, det
kan bli, og at kulturen virkelig har en kulti
verende mulighet i en kaotisk verden. Det
krever riktignok hardt arbeid! Takk også til
Ulrika Bergroth-Plur for nydelig musikalsk
samarbeid ved flere anledninger!
Gjennom alle disse årene har 2. pinse
dagsgudstjenesten på Oscarsborg vært et
av årets høydepunkter! Samarbeidet med
organist og korleder Hilde Veidahl Wang
og Hans Dur Molvik, fra Ås-aktørenes
side, var helt avgjørende for at vi skulle få
til det løftet det var å samle kor og musikere
og aktører og frivillige medarbeidere til
store musikalske løft! Som Nordbykantorer
har begge disse to også betydd mye som
inspiratorer og det jeg vil tenke tilbake på
som «musikalske sjelesørgere». Hvert på
sitt vis fantastiske musikalske kapasiteter
som også lagde rom for meg.
Å være prost er å ha arbeidsgiveransvar
for prestene. En uvurderlig høyre hånd i
dette hadde jeg fram til sommeren 2020 i
Toril Klemp. Alltid blid og hjelpsom, også
når jeg tenkte fortere enn jeg snakket, og
ikke kunne skjønne at hun ikke kunne høre
hva jeg tenkte! Nå er det ny prostesaks
behandler, og med digitale verktøy i stadig
utvikling er det snart mulig å «tenke høyt».
For noen av oss kan den digitale verdenen
allikevel framstå noe ugjennomtrengelig til
tider. Der har kirkeverge Kristine Thors
tvedt hatt en engels tålmodighet og alltid
like pedagogisk vist meg hvordan komme
inn, igjen og igjen. Takk – også for dette –
Kristine, og for mye godt samarbeid.
En takk for drøyt åtte år kunne vært
mye, mye lengre. Men alle som i
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kke er nevnt med navn, men som jeg har
møtt, samarbeidet med, hatt gleden av å ha
rundt meg, er allikevel med i mitt hjerte og
i min takknemlighet.
Det største privilegium av alle for en
prest er å få feire gudstjeneste. Det å få gå
inn i de lange linjene og hellige rommene
liturgien representerer, det å bli utfordret
og utfordre, trøste og trøstes, bæres og utvi
kles i preken og bønner, det å få dele det
hellige måltidet som knytter sammen nåti
den med fortiden og fremtiden og med den
hellige – det er så stort! Jeg ble innsatt som
prost i Ås kirke i september 2012, og jeg
skal ta avskjed som prost og med Ås med
gudstjeneste den 10. januar 2021. Og hvis
du lurer på hva yndlingsbibelverset mitt er,
kan du finne det ut da, for da skal den bibel
ske salmen framføres for andre gang. (Hvis
koronaen tillater det).
Så takk for alle gudstjenesteopplevelser
gjennom disse årene! De vakre rommene,
musikken og den FANTASTISKE menig
hetssangen, engasjementet, lydhørheten…
jeg kommer til å lukke øynene og se og
høre det og dere for meg gjennom årene
som kommer. Takk Ås, takk Kroer, Nordby
og Ås menigheter, takk Ås som et godt og
verdig prostesete, for alt jeg har fått oppleve
av miljø, mangfold og muligheter – og mer
himmel på jord!
Hege E. Fagermoen,
prost

Hege E. Fagermoen som solist med Frimurernes
storband 4. mars 2018. Foto: E. Fløistad

Hege E. Fagermoen ble fru Martin Luther under
Luther-jubileet i 2017. Foto: E. Fløistad

Denne prostens siste hjørne
Prostestillingen er utlyst, og ny prost tilsettes
i Borg bispedømmeråd den 15. desember.
Min siste arbeidsdag i Søndre Follo prosti
er 10. januar, med avskjedsgudstjeneste i
Ås kirke. I overgangen mellom prostene vil
prostens faste stedfortreder, soknepresten
i Drøbak og Frogn Dag Kjetil Hartberg,
være konstituert prost. Han har fungert som
prost i ferier og annet fravær gjennom disse
drøyt åtte årene, og jeg er glad for å vite at
han vil ivareta tjenesten på en særdeles god
måte. Vi regner med å få den nye prosten på
plass i løpet av april.
Dag Kjetil Hartberg vil også ivareta noen
av sokneprestoppgavene sine i Drøbak og
Frogn, blant annet med gudstjenester. Her
i Ås vil vår faste gode vikarprest og tidli
gere sokneprest Georg Børresen ivareta de
gudstjenestene og andaktene som prosten
normalt ville hatt. Det er jeg veldig takk
nemlig for, og jeg regner med at det blir
gjensidig gjensynsglede i kirkene i Ås!
Hege E. Fagermoen,
prost
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Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi ønsker velkommen til
vårprogrammet 2021. Vi er godt i gang med
planlegging, men tar forbehold med tanke
på gjeldende smitterestriksjoner.  Følg oss
på Facebook «Ås kirkeakademi», eller send
e-post til solveig.e.nielsen@gmail.com
dersom du ønsker mer informasjon.
Følgende datoer er fastsatt:
Tirsdag 21. januar:
Kiriaki Papadopoulou
Samuelsen
Mange vil huske henne
fra tiden hun var ved
Ås ungdomsskole. Nå
er hun daglig leder i
den Gresk Ortodokse
kirken i Oslo, ved siden av å jobbe som
tolk. Vi har utfordret henne til å snakke
om denne kirken som trosbærer, kultur- og
språkbærer i historie og nåtid.
Tirsdag 9. mars:
Helga Haugland
Byfuglien
Tidligere kapellan i Ås,
nå preses emerita og fra
2021 lærer i pastoralteologi og ledelse på
avsluttende praktikum ved MF vitenskape
lige høyskole. På 70-tallet var hun selv den
ene av to kvinner som fikk lov å ta prakti
kumstudiet der. Vi har utfordret Helga til
å dele med oss erfaringer som kvinne og
pioner i kirke og samfunn gjennom 50 år.
For begge foredrag kommer vi tilbake med
en mer spesifisert tittel. Møtene vil etter
planen avholdes i Ås kulturhus, Store sal
begge dager kl. 19.30–21.
Solveig E. Nielsen

Quiz
1. Juleevangeliet som leses i kirkene, er fra
Lukas-evangeliet. Hvilket yrke tror man
evangelisten Lukas hadde?
2. Noen ortodokse kirker feirer jul i januar.
Hvilket av disse landene er hovedsake
lig ortodokst? a) Kroatia, b) Slovenia c)
Serbia d) Ungarn ?
3. Nytestamentet forteller om at vise menn
fra Østen kom for å hylle Jesusbarnet
og gi ham gaver. Hverken tall eller navn
nevnes. Legender forteller om tre vise
menn, og de har navn. Hva kalles de?
4. Første juledag leser man i kirkene fra
det som kalles prologen. Den finner man
i første kapittel i hvilket evangelium?
5. Apostelen Peter hadde et syn i byen
Jaffa, også kjent for sine appelsiner. Nå
er Jaffa en del av en større by. Hva heter
den?
6. En av nabokommunene til Ås heter nå
Nordre Follo. Det heter også et prosti
som består av denne kommunen og en
til; hva heter den andre kommunen?
7. Snart vil mange ha planten julestjerne i
huset. Hvilken familie tilhører den?
8. Annet sted i bladet hører vi om jule
feiring i Sør-Sudan. Dette er et ungt
land, når ble landet selvstendig?
9. Follo har fostret flere kjente personer.
Hvem av disse er IKKE fra Follo?
a) Herman Flesvig, b) Lasse Kjus, c)
Thomas Seltzer, d) Solveig Kringlebotn,
e) Robert Stoltenberg, f) Trine Rein.
10. I Storbritannia spilles mange fotball
kamper 2. juledag. Hva kaller britene
dagen?
Svarene finner du på side 21.
Quizmester: Atle Eikeland
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Er du kjent i Ås ?
med adventspremiering!
Innsendte svar dreide seg om Holstad, med
landhandel, postkontor og veterinærkontor,
men det var ikke alle som hadde engasjert
seg like sterkt for å nå opp i superklassen.
Knut Åge Risberg og Torstein Furnes kom
øverst på pallen og kåres til elitevinnere.
Torstein skriver: «I det hvite huset har
Holstad Veterinærkontor AS sine lokaler. I
årene 1914–1996 var det Holstad landhand
leri som holdt til her. I samme bygning var
også Holstad postkontor i perioden 1916–
1990. På firkantskiltet på motsatt side av
veien er det informasjon om rundkjøringen.
Om man kjører rett fram, fortsetter man på
Fylkesvei 152 mot Drøbak og Ås. Den krys
sende veien er E18. Den fører til Stockholm
og Askim dersom man tar til venstre, og
til Oslo hvis man tar til høyre.» – De som
ikke hadde tatt seg en ekstra tur til Holstad,
mente at det måtte være bussrute-tabellen
eller skilt som viste til veterinærkontoret.

Rett Holstad-løsning hadde Birgit og Jan
Erik Olsen og Bente Tollefsrød. – Nytt
bilde er tatt i et november-fylt tåkelandskap.
Hvor? En tilleggsoppgave denne gangen
også: Ved å kjøre videre på asfaltveien kan
en komme ut på tre forskjellige steder på en
av de to Europaveiene gjennom Ås. Hvor
langt må det kjøres for å nå fram til E? for
hvert av de tre alternativene? Siden det går
mot jul, frister vi med adventspremiering i
eliteklassen til den riktigste og mest opp
finnsomme besvarelsen! Lykke til og send
svaret til as.menblad@online.no
For elitedeltakere er svarfristen 15. desem
ber.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Veterinærkontoret på
Holstad og skilt over rundkjøringen på E18.
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Lyst til å gå
Mandag, onsdag og torsdag er jeg på tren
ingsstudio: Er ikke du?
Mange forteller det, også folk i min
alder, og det er jo superflott at folk er i akti
vitet. Men jeg føler at jeg må forsvare at jeg
finner min mosjon i skogen, på fjellet eller
på hytta. Mer eller mindre hver dag går jeg
med vandrestaver – da får jeg mer fart, og
sykler på el-sykkel – da sykler jeg oftere,
og lengre!
Viktig med aktivitet, viktig å mosjonere,
det vet vi jo, i alle aldre! Å la lenestol og TV
bestemme over kroppen er det vi ikke bør.
Men at det å gå kan brukes direkte til medi
sinsk bruk, det er virkelig sant; for meg er
det selvopplevd!
Det å ”lufte” tankene på en tur i skogen,
aller helst alene. Det å se hvordan naturen
utfolder seg i de forsjellige årstidene, det
å tolke hva man ser, og være åpen for det.
Og om man har et gudsforhold, bruke det
på denne måten også, la Gud tale til seg
gjennom naturen eller bruke anledningen
til bønn, mens man går. Jeg har vært på
retreat i menighetens sammenheng noen
ganger, og har vel brukt det meste av tiden
til å gå – og gå.
Jeg har mange ganger vært på tur på
søndag formiddag, heller enn å gå i kirken.
Å komme i bedre form, uansett hva
utgangspunktet er, er bra. For menneskets
fysiske og psykiske form henger så absolutt
sammen. Jeg kan absolutt anbefale å gå tur
som en daglig vane, også i disse koronatider – herlig å komme ut, godt for kropp
og sjel, og treffer vi kjente, er det hygge
lig å slå av en prat på en meters avstand!!
Om en ikke orker å gå langt, er ikke viktig:
Hovedsaken er at man begynner, og formen
kommer før du vet ordet av det!
Følgende dikt var så godt å finne for meg,
det er faktisk flere som har funnet ut hvor
godt det gjør å gå, og dette er skrevet for
lenge, lenge siden:

Tap for all del ikke lysten til å gå!
Tap for all del ikke lysten til å gå
Jeg går meg til
det daglige velbefinnende hver dag,
Og fra enhver sykdom
Jeg går meg til mine beste tanker,
Og kjenner at ikke en tanke er så tung,
At jeg ikke kan gå ifra den
Når man fortsetter å gå, så går det nok!
Søren Kierkegaard (1813-1855),
dansk filosof, religiøs tenker og forfatter.
Tekst og foto: Gro Mette Rønningen
Fasit til Quiz på side 19
1. Lege, 2. c) Serbia, 3. Kaspar, Melchior og
Baltasar, 4. Johannesevangeliet, 5. Tel Aviv, 6.
Enebakk, 7. Vortemelkfamilien, 8. 2011, 9. e)
Robert Stoltenberg, han kommer fra Romerike,
så han er fra Borg bispedømme… 10. Boxing
Day.
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Ås kirkekor
ønsker seg
flere sangere
Mange kirkekor strever med å finne en dirigent, Ås kirkekor har tre! Tone Grindal
(t.v.), Jostein Grolid og Anne Christine Pittet Grolid. Foto: E. Fløistad

Ås kirkekor dirigeres av kantor Jostein
Grolid med hjelp at to dyktige hjelpe
dirigenter. Koret består av 30 motiverte
sangere. Koret deltar regelmessig ved flere
gudstjenester og konserter gjennom året,
og andre arrangementer.
Ås kirkekor er opptatt av å drive med
sang på et godt nivå, men innenfor rammer
der korsangen er en hobby. Vi samarbeider
gjerne med profesjonelle sangere/musikere
for å heve kvaliteten på våre prosjekter.
Koret ønsker å tilby et hyggelig sosialt og
inkluderende musikalsk fellesskap – med
musikken i fokus.

Vi arbeider regelmessig med korklang og
vokaltrening og får hjelp til dette av diri
genter og sangpedagoger.
Vi har øvelse hver torsdag kl. 19.00 –
21.30 i Ås arbeidskirke. Flere spennende
prosjekter er planlagt for 2021.
Ta kontakt med vår dirigent eller møt
opp på en øvelse. Første øvelse våren 2021
er torsdag 10. januar kl. 19.00.
Har du spørsmål? Ta kontakt med diri
gent Jostein Grolid, tlf. 41 28 70 55 eller
e-post: jg297@kirken.no

Julekonsert med strykeensemblet Follo Sinfonietta
Så sant koronasituasjonen tillater det, blir
det konsert i Ås kirke på søndag 20. desem
ber, kl. 19.
Strykeensemblet Follo Sinfonietta under
ledelse av Nils Thore Røsth har de siste to
årene holdt julekonsert i Langhus kirke. I
år har vi valgt Ås kirke og håper at vi etter
en lengre pause endelig kan spille igjen for
vårt publikum her i Ås.
I en tid preget av en uforutsigbar pan
demi, som for mange fører til usikkerhet og
isolasjon, har vi valgt et program med flere
melodiøse og rolige musikkstykker. Disse
gir tid til ettertanke og bidrar til å finne
indre ro og styrke. Du får bl.a. høre Elegi
fra Tsjajkovskijs strykeserenade, Adagio
fra Beethovens strykekvartett nr. 14, Lyris
ches Andante av Reger, samt ‘Ave maris
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stella’ og ‘Det første møte’ av Grieg.
I tillegg håper vi å få deg i julestemning
med Corellis velkjente ‘Julekonsert’ samt
‘Ave Maria’ av Schubert og ‘O helga natt’
med Ås-sopranen Ellen Alnes Nygård som
solist. Velkommen til en musikalsk høy
tidsstund!

Follo Sinfonietta fra tidligere konsert i Ås kirke
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Lions Musikkpris ble i år delt på tre talentfulle musikere: Edgar Berg Nilsen, 14 år, saksofon, Sandrica Murielle Randrimampianina, 16 år, piano og Adi Omund Patil, 16 år, saksofon. Bak, presidentene Eli Olaug Hole,
LC Ås/Eika og Ole Herman Winnem, LC Ås. Foto: Bonsak Hammeraas.

Kulturkonserten.aas - musikken gror i Ås
Lionsklubbene i Ås, Ås Kulturskole og Ås
menighet har i mange år samarbeidet om å
arrangere «Kulturkonserten.aas - musikken
gror i Ås». Ved denne konserten i Ås kirke
deltar elever ved Kulturskolen, og en eller
flere av dem mottar Lions Musikkpris, en
inspirasjonspris på kr 10.000.
Til tross for korona ble konserten
gjennomført søndag 18. okt. Jury: Jostein
Grolid, Anders Moberg, Kari Solheim,
Sverre Sildnes og Hanne-Marit K. Pettersen.
Juryen hadde en vanskelig oppgave med
å velge en vinner. I år ble prisen fordelt på
tre talentfulle musikere: Edgar Berg Nilsen,

14 år, saksofon, Sandrica Murielle Randri
mampianina, 16 år, piano og Adi Omund
Patil, 16 år, saksofon – gratulerer!
I tillegg opptrådte flere dyktige unge,
som Anna Chen Lillemo, 14 år, og Mari
Øen, 14 år. De trakterte fiolin og akkordeon
på imponerende måte.
Vi fikk også høre fjorårets prisvinnere:
Magnus Lange, 16 år, på orgel og Ivar
Skuterud, 18 år, på el-gitar. Kantor Jostein
hadde hjelp av pianist Jonas Aune som
spilte to egne stykker i tillegg. Publikum
fikk mye på en konsert med fri entré.  
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Hanne-Marit Kjus Pettersen
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Grønn spalte
Pavens stevnemøter med oljetoppene
I all stillhet samlet pave Frans i 2018 og 2019 toppsjefene for verdens olje- og finans
industri i Vatikanet – til alvorsprat om klimaet. Den lukkede dialogen foregikk over
4 døgn, dypt inne i Vatikanhagene, pavens egen Eden.

Hva skjedde der?
For nyhetsredaksjonene rundt om i verden
kom pressemeldingen 15. juni 2019 ut av
det blå: Kunngjøringer fra en lukket sam
ling av all verdens olje- og finansbaroner i
Vatikanet?
Tema: «Energiskiftet og omsorgen for
vårt felles hjem». Jo, du leste riktig, og
Norge stilte med sjefene for Oljefondet og
Equinor. Toppene i ExxonMobil, Chevron,
Total, Conoco Phillips og mange flere var
også med.
Åpningen var raus og varm. Kardinal
Peter Turkson, den formelle verten for
møtet ønsket velkommen og ledet forsam
lingen i bønn. Deretter bar det inn i en
kompakt miks av innlegg og diskusjon om
«Hva driver skiftet mot alternativ energi?
Hva vil det kaste om på? Hva er opp- og
nedsidene?
Neste dag bar det inn i Det apostoliske
palass. Paven viste til at en spiral av «kata
strofale klimaendringer» oppstår om ikke
utslippene strupes. Han dundret i vei mot
«opportunistiske og kyniske» forsøk på å
vinne nærsynte, små seire. Han appellerte
direkte «til dere, mine brødre og søstre,
som nå står overfor den største mulighet for
lederskap gjennom alle tider. Bli med som
kjernetropper i et globalt skifte. Vi mottok
jorden fra skaperens hånd som en hjemlig
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hage. La oss ikke gi den videre til fremti
dige generasjoner som en ødemark. Deret
ter lyste han velsignelsen over findressene.
Men for de fleste av oljens eminenser lød
talen ikke nettopp som noen velsignelse,
mer som en bannbulle.
Etter tre dager i samtale og med tid til
ettertanke, sa en av deltakerne: «I hele min
forretningskarriere, og den er lang, har jeg
aldri opplevd maken til møte. Det har vir
kelig sendt meg i tenkeboksen». Andre sa:
«Vi vet hvordan man drifter et stort selskap,
men vi aner virkelig ikke hvordan men drif
ter en løsning på klimakrisen».
Siste dagen bar det inn til en vitenskape
lig gjennomgang at utsiktene for klimaet,
levert av klimaprofessor Schellnhuber fra
Potsdam. En heftig ABC om «drivhuset
jorden», om metan og albedo og vippe
punkter. Han forklarte hvordan viktige
røde streker allerede er krysset, men avslut
tet med et trøstens ord om at vi «fortsatt har
mye å avverge». Pavens avskjedsreplikk
var: «Vitenskapen er klar. Nå er det på tide
å ta den inn. La den gjennombore dere.»
Denne artikkelen er et sammendrag
av en innsidefortelling fra The Vatican
Dialogues i magasinet «STREK», eiet av
avisen Vårt Land.
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Lesehjørnet
Levi Henriksen:
«Bare mjuke pakker
under treet»
Gyldendal, 2005.

Dette er en samling fortellinger som slett
ikke er ny, men jeg liker å ta den fram når
det nærmer seg jul.
Alle fortellingene dreier seg om jule
kvelden, men ingen av dem er den type
julekveld vi leser om i ukeblader eller ser
i reklame. Men hvor mange av oss er det
egentlig som har en så idyllisk opplevelse?
Hos de fleste som har levd en stund, ligger
vel også et strøk av vemod der når jula
kommer.
Personene i fortellingene er mer eller
mindre helt alminnelige, jordnære folk med
røtter til landsbygda (særlig Kongsvinger
traktene).
Mange av dem har ikke fått det til sånn
de drømte om, og mange har lidd vonde tap.
Men uansett hva det er blitt av dem, blir de
beskrevet med kjærlighet og varme. Og det
fine er at for alle er det håp. Tross vemod
og triste skjebner er det varm og lun humor
hele veien.

rhaug Winge vokste opp i
mmen med tvillingsøsteren på 50.
rer, som faren, men interessen for
og samle folk til hyggelig samvær,
tter moren.
e år i skolen nordpå, flyttet hun
d sin familie på slutten av 80-tallet.
annen, datter på 10 og en sønn på
ar adoptert fra Sør-Korea,
m i boka. Barnebarna har også

ake på den reisen livet har vært.
om barndom og alderdom,
himmel og jord.
kriveprosessen for tretti år siden.
dier hun fikk med i barndommen,
st gjennom livet. Over hverdagen
natur spilte på lag.

Anne Myrhaug Winge

Vi hører om gutten som synes det er trist
at mamma ikke har noen mann å være glad
i lenger. Han inviterer læreren sin på jule
kvelden. Han legger seg tidlig for at de kan
sitte og ha det hyggelig alene.
Vi hører om den kvinnelige juletre
selgeren som blir forsøkt ranet i camping
vogna. Hun ber ham inn og gir ham julemat
og en dusj.
Vi hører om uteliggeren som en gang var
den beste fotballspilleren som noen gang
har levd i Kongsvinger. Nå finner han ut at
det er på tide å ta toget hjem etter mange år.
Vi hører om legen som blir truet med
kniv av flyktninger. Han må hjelpe til med
en fødsel i ei hytte langt inni skogen. Et
sterkt møte!
Vi hører om han som tar med seg en pro
stituert hjem til gården for å stelle i stand
jul for henne.
Og til slutt vil jeg nevne han som går til
drastiske og oppfinnsomme skritt for å få se
ungene sine på julekvelden. Og enda er det
flere fortellinger!
Dette er for meg god litteratur i adventsog juletida. Noen av disse fortellingene er
også ristet sammen, forandret litt og lagd
film av med tittelen «Hjem til jul»
Anbefalt av Elin Solberg,
Ås bibliotek

Boken kan kjøpes hos forfatteren,
Norli Bokhandel på Ås eller i Nettbokhandelen
Pris: kr 200,-

når veiene

møtes
dikt

rer hatt en særskilt interesse for

Velkommen til å lese diktene!

Ås, og vært aktiv innen kirke og

ukt til opplesning ved ulike
dener sammen med musiker på
stitusjoner.

Med advents- og julehilsen fra Anne Myrhaug Winge
Telefon: 975 42 294

anning fra Tromsø Lærerhøyskole,
yskole. Hun har vært ansatt ved
eregående skole i Akershus i til
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Julefeiring i forskjellige land
Ås er et sted med en mangfoldig befolk
ning. Flere av våre innbyggere er født i
andre land. Julen er en høytid preget av
tradisjoner og minner. Mange innflyttere
som stortrives i Ås gjennom året, kjenner
nok på savnet av hjemplassen og tradisjoner
i julen. Menighetsrådet har utfordret staben
til å intervjue noen med bakgrunn fra andre
land om julefeiring i hjemlandet.
Dans og glede i Sør-Sudan
Ikke trengte vi å leite lenge etter intervju
objekter heller. En av dem som sørger for
at menighetsbladet kommer i postkassene
med jevne mellomrom, er Gideon Lincoln
Awaii, 50 år, som bor på Moer. Han kom
mer opprinnelig fra Sør-Sudan og har bodd
i Norge siden 1991, siden 98 for det meste i
Ås. Mange i Ås kjenner ham, i flere år har
han jobbet på Åsgård SFO. Lincoln Gideon
er ofte å se på gudstjenester og er medlem
av Utvalg for grønne menigheter i Ås.
Han forteller gjerne om sin barndoms
og ungdoms jul i Sør-Sudan. Der, som her i
Norge, er det også lokale variasjoner i hvor
dan man feirer jul. Den kristne befolknin
gen er fordelt på flere ulike kirkesamfunn,
noe som gjør at gudstjenestene kan være
ganske ulike. I hans hjemtrakter er katolik
kene i flertall, og Gideon Lincoln er selv
katolikk.
Han forteller at midnattsmessen julaften
er et viktig høydepunkt. Før det spiser man
småkaker og drikker te for å holde seg
våken. Mange reiser langt for å komme til
kirken, og de fleste kommer noen timer før
gudstjenesten. Man samler seg og har det
hyggelig. Før messen er det program uten
dørs, ikke minst rettet mot ungdommen
slik at de holder seg på stedet til midnatts
messen begynner! Blant annet blir det vist
populære filmer på storskjerm ute.
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Som katolske julemesser flest er messen
preget av mye liturgi. I tillegg er det mye
musikk og et stort kor synger både på mid
nattsmessen og på gudstjenesten på dagtid
1. juledag, folk deltar gjerne på begge mes
sene. 1. juledag er kirken for liten, og mange
følger messen utenfor. Etter gudstjenesten
blir mange igjen på kirkebakken hvor man
spiser geitekjøtt og ogali, en maisgrøt, og
man drikker lokalt brygget øl fra hirse eller
sorghum, lokale kornslag.
Barna spiser småkaker og drikker vann
og te. Man gjør også annet enn å spise, det
danses mye, mest tradisjonelle danser til
marimbamusikk, selv om strømmetjenester
og cd-spillere også har gjort sitt inntog.
Dette varer lenge og er kjekt og sosialt.
Andre juledag er det igjen guds
tjeneste.
Det synges på didinga, morsmålet i den
delen av landet, og det er fint å synge på
morsmålet. Gideon Lincoln under
streker
at han trives med norsk julefeiring, men
naturlig nok kjenner han på savn i julen.
Mest etter folkene han var sammen med,
familie og venner som nå er spredt i hele
verden. Også folkelivet og dansingen
savner han. Derimot synes han det kunne
være vel varmt i Sør-Sudan rundt jul, så det
er ikke det største savnet, selv om han sier
det i Norge kan være vel kaldt, noe imellom
hadde vært fint! Gideon Lincoln ønsker Åsfolket en God Jul!
Jul i to runder i Eritrea
Også på Ås læringssenter møtte vi noen
som gjerne ville fortelle om julen i hjem
landet. Habtom 28 år og Ariam 24 år
kommer begge fra Eritrea. De er vokst
opp i hovedstaden Asmara og tilhører den
eritreisk-ortodokse kirken. 1. juledag feires
i denne kirken 7. januar. Eritrea var lenge
italiensk koloni, noe om satte dype spor i
landet. I Eritrea feirer man da like godt jul
både rundt 25. desember og 7. januar, selv
om 7. januar nok feires «mest».
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25. desember er fridag, kirkene er pyntet,
det er mye lys og julekrybber i kirkene og
i hjemmene. Folk har da juletre hjemme.
Man faster før gudstjenesten som er om
morgenen, etter den spises det kjøtt og
drikkes mye kaffe!
7. januar er juledagen for de ortodokse,
og det er flere fridager rundt denne dagen.
Da besøker man familie, og unge som bor
borte, kommer hjem til jul. Kirkegang
er «obligatorisk», og messen er lang.
Man går i hvite klær i kirken. Det er også
hjemmets høytid, og man spiser en god
middag, helst lammekjøtt, men også da er
kaffeseremonien viktig. På natten går en ut
på gaten og fester med naboer og venner.
Dette er sosialt og hyggelig. De fortel
ler at i Eritrea feirer kristne og muslimer
hverandres høytider, i hvert fall tar de del
i festlighetene! Dette opplever de som fint
og respektfullt.
Habtom og Ariam kjenner ekstra sterkt
på savnet av familie rundt jul, men Habtom
er opptatt av at jul er jul uansett hvor man
befinner seg, og sier at han kommer i jule
stemning overalt.
Selamawit på 42 år er også fra Eritrea.
Men hun kommer fra landsbygda og er
katolikk. Så for henne er 25. desember den
viktigste dagen i julen, og da det feires mest.
Hun forteller levende om midnatts
messen, som hun savner, med mye lys
i kirken og fin sang, og injera som spises
etterpå. Også i hennes hjemtrakter ble det
drukket ekstra mye kaffe til jul, men hun
bedyrer at barna holder seg til brus eller
juice. Huset blir pyntet ekstra, og i kirken
har man hvite klær. Familie og venner i
landsbyen er dem hun savner mest rundt
jul, ellers er det fint å feire jul i Norge også.
Fra jul Kongo
En kvinne fra Kongo vil også si litt om jul
i hjemlandet; hun vil være anonym, men
gjerne si at julen i Kongo er flott. Hun er

også katolikk og snakker varmt om midn
attsmessen rundt jul og om den gode maten
de spiste – hun savner ogali, maisgrøt,
ellers har hun hatt fine juler her i Norge,
ikke minst på grunn av midnattsmessen i
St. Olav kirke. Hun har ikke vært i kirken
der siden koronaviruset inntok landet, og
savner det. Men hun er glad for at hun kan
be hjemme og tegne korsets tegn, både til
jul og ellers. Uansett hvordan det blir, hun
gleder seg til jul, også her i Ås!
Jul i Ungarn

Atle Eikeland, prostidiakon

Julen i min barndom var magisk. Jeg fikk
adventskalender fylt med østerriksk Milka
sjokolade, banan og klementin (noe som
man ikke kunne kjøpe året rundt). Det var
stort! Vi feiret også St. Nikolas-dagen, 6.
desember, og det skapte spenning.
Jeg besøkte min mormor på formid
dagen på julaften mens mamma og pappa
gjorde alt klart hjemme, noe som jeg ikke
visste om. Pappa pyntet treet, og mamma
lagde god mat. Vi spiste panert fisk med
potetsalat på julaften. Det er vanlig å spise
fiskesuppe, kålruller med kjøtt og stekt and.
Desserten er konditorrull fylt med valnøtter
eller valmuefrø, småkaker og szaloncukor
(innpakket sjokolade hengt på juletre som
pynt). Kl. 15 dro vi til vår lokale kirke og
deltok på gudstjenesten. Da ble profetiene
om Jesus og juleevangeliet lest opp, og vi
sang kjente julesanger mellom tekstene.
Når vi kom hjem, måtte jeg vente i gangen
med mamma til lysene på treet ble tent bak
døra, og pappa ringte julebjellen. Da sang
vi ”Glade jul” sammen. Etterpå kunne vi
åpne gavene som englene hadde kommet
med, og spise middag. Det var magisk!
Dagen sluttet med å se på film om Jesus på
tv. Jeg er takknemlig for at til og med under
kommunismen kunne vi feire jul, sette opp
juletre, gå i kirke og se på en kristen film.
Det betydde mye.
Timea Bakay Holby, kateket i Nordby
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Servicesidene
Brann/større ulykker
110
Politi
112
Follo politistasjon	  64 99 30 00
Ambulanse
113
Legevakt
64 87 19 30
Follo politidistrikt	   64 85 16 00
Kirkens SOS i Borg
69 36 87 50
Krise- og incestsenteret i Follo	   64 97 23 00
Follo Taxi	   06485
Ås kommune, servicetorget
64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås
64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby
64 96 26 70
Kirkevergen i Ås
64 96 23 30

Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing,
massasje og akrylnegler. www.salong9.no
FotterapiKlinikken i Ås sentrum
Moerveien 5

64 86 66 99 / 924 04 049.

Autoriserte fotterapeuter, behandler alle typer føtter!

HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Myrveien 4
Alt i elektriske installasjoner

Besøk Ås bibliotek og Nordby filial på
Vinterbrosenteret
Vi har både betjent åpningstid og mulighet
for å logge seg inn i ubemannet tid. Se mer
informasjon på hjemmesiden vår http://
as.folkebibl.no/ og følg oss på Facebook: Ås
og Nordby bibliotek. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og
64 96 23 96 (Nordby).
BILVERKSTED
Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner
på alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Glassmesterforretning A/S
Johan K. Skanckes vei 2
64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dkmail.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske – Optiker-K
Raveien 2
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

FRISØRER - DAME/HERRE
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64 94 04 67

TANNLEGER

64 94 12 36

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no

64 94 10 65

KONSULENTER

BIBLIOTEK

Ås Blomster
Moerveien 6

HELSE OG VELVÆRE

64 94 42 00
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64 94 09 51

UTLEIE
Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger	    950 09 825
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt:
Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577, e-post:
oaardals@online.no.
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt: Ann Kristin Riise. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: ar753@kirken.no

Her klipper vi både
damer og menn i alle aldre!
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no

Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
Kont.: Ingrid Holen, tlf.: 64 94 26 84 / 938 48 409.
Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.
Vi tar kr 200 i leie. Ring eller kom innom
i Sagaveien 3 i Ås sentrum. Tlf.: 64 96 23 40

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører
som støtter bladet. Menighetsbladet
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både
rubrikkannonser og plass på servicesidene. Bladet egner seg meget godt til
markedsføring knyttet til høytider og
kirkelige handlinger.

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter.
Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke
Du kan leie en kokk eller lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca. 120 pers. Lillesalen ca. 30 pers.
bestilling@liahoi.no eller 932 66 108
VELKOMMEN!

www.liahoi.no

Kontakt oss på: as.menblad@online.no
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.
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Hanne-Marit Kjus Pettersen, Gro Mette Rønningen, Åshild Utvik og Jon Kristian Øiestad,.
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1602 59 75417. Opplag: 8000. Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune.
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE
ÅS

Nordby

Kroer

Døpte
Anna Eikeland Bråta
Ariel Alberici Skagestad
Malin Juell Høgsve
Iben Ofstad Marheim
Mathilde Sofie Engh

Døpte
Christian Flåten Hansson
Lucas Revell Rønnes
Eiril Marie Waltoft Hoftvedt
Nora Ulla Nyberger Stange
Amanda Belgum Blikra
Amelia Skjervik Thoresen

Døpte
Harald Myrene Strekerud
Embla Elisabeth Gulliksen

Døde
Anna Strand
Edrunn Sæther
Harald Løkstad
Beryl Charlotte Ryan
Kåre Bakken
Helga Anette Arntzen
Arne Skofteby
Finn Nordhaug
Asbjørn Birkelund
Unni Johnson

Døde
Astrid Lundheim
Tore Vangberg

Ditt lokale gravferdsbyrå

Ås kirke var åpen lørdag og søndag ved
Allehelgen. Takk til Ås Blomster og Jølstad
for de vakre blomstene på alteret. Foto:
Hanne-Marit Kjus Pettersen

Garderveien 643 – Vestby
Lindtruppbakken 13 - Drøbak
garder.bgr.no

64 95 16 65 – hele døgnet

Ski - Kolbotn - Askim
Nesodden - Ås
Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

64 91 49 00

Telefon 03024 - fonus.no
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jolstad.no

(24t)

KONTAKT KIRKENE I ÅS –

www.kirken.no/as

Ås kirkekontor, Sagaveien 3, 1430 Ås.
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15. Tlf.: 64 96 23 40.
Nordby kirkekontor, Nordbyfaret 2,
1407 Vinterbro. Åpent etter avtale.
Kontakt kirkekontoret Sagaveien.
E-post til menighetene
post.menighetene.as@kirken.no
Ås kirkelige fellesråd
Tlf.: 64 96 23 30. E-post: post.as@kirken.no.
Kontortid man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15.
Kirkeverge: Kristine Thorstvedt.
Tlf.: 64 96 23 31 / 986 09 010.
E-post: kt676@kirken.no
Saksbehandler: Lita Breitenberg. Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: lb747@kirken.no
Fellesrådets leder: Olav Aardalsbakke.
Tlf.: 905 18 577. E-post: oaardals@online.no
Søndre Follo prosti
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.
E-post: hf395@kirken.no.
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362.
E-post: ae943@kirken.no.
Ansatte i menighetene
Saksbehandler: Ann Kristin Riise.
Tlf.: 64 96 23 40. E-post: ar753@kirken.no.
Menighetskoordinator: Linda Janson-Haddal.
Tlf.: 64 96 23 47. E-post: lj377@kirken.no.
Sokneprest: Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.
E-post: jk328@kirken.no.
Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Tlf.: 990 15 790.
E-post: sb668@kirken.no.
Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318.
E-post: io484@kirken.no.
Kateket Kroer og Ås: Jenny Marie Ågedal.
Tlf.: 64 96 26 44. E-post: ja542@kirken.no.
Kateket i Nordby: Timea Bakay Holby.
Tlf.: 64 96 26 74 / 909 39 054.
E-post: th934@kirken.no.

Diakon: Karen Elisabeth Lund Dahl
Tlf.: 64 96 23 42. E-post: kd898@kirken.no.
Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055.
E-post: jg297@kirken.no.
Kantor: Hans Dur Molvik. Tlf.: 995 51 757.
E-post: hm685@kirken.no.
Kantor: Anne Christine Pittet Grolid. Tlf.:
481 99 812. E-post: ag422@kirken.no.
Kirketjener i Kroer: Daniel Hveding.
Kirketjenerkontakt Nordby: Olav Aardalsbakke.
Studentprest
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 67 23 01 39.
E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.
Menighetsrådene
Kroer: Menighetsrådsleder:
Inger-Lise Norseth Stubberud. Tlf.: 930 81 686.
E-post: ingerlstubberud@icloud.com.
Nordby: Menighetsrådsleder:
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no.
Ås: Menighetsrådsleder:
Knut Olav Moen. Tlf. 975 28 901.
E-post: knutkom@hotmail.com.
Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås.
Kroer kirke, Holtveien 1, Ås.
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, Vinterbro.
Utleie av kirkene: Fellesrådet tlf.: 6496 2330
eller e-post: post.as@kirken.no
Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1434 Ås.
Utleie: Ann Kristin Riise. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: ar753@kirken.no.
Nordby menighetssenter,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Utleie: Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
29. november, 1. søndag i adventstiden
Luk 4, 16–22a
Gudstjeneste på menighetens
Facebook-sider.
6. desember, 2. søndag i adventstiden
Luk 21, 27–36
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås kirke 18.00: Lysmesse med speiderne.
13. desember, 3. søndag i adventstiden
Luk 3, 7–18
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
Ås kirke 17.00: Luciakonsert.
20. desember, 4. søndag i adventstiden
Luk 1, 39–45
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Julaften, 24. desember Luk 2, 1–20
Kroer kirke 13.15, 14.30 og 16.00:
Julaftengudstjeneste.
Nordby kirke 12.00, 13.15, 14.30 og 16.00:
Julaftengudstjeneste.
Ås arbeidskirke 13.15, 14.30 og 16.00:
Julaftengudstjeneste.
Ås kirke 12.00, 13.15, 14.30 og 16.00:
Julaftengudstjeneste.
1. juledag, 25. desember Joh 1, 1–14
Ås kirke 11.00: Juledagsgudstjeneste.
Nordby kirke 13.00: Juledagsgudstjeneste.
27. desember, Romjulssøndag
Luk 2, 36–38
Nordby kirke 11.00: Romjulsgudstjeneste.
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31. desember, Nyttårsaften Joh 14, 27
Kroer kirke 16.00:
Nyttårsaftengudstjeneste.
1. januar, Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 1, 20b–21
Ås kirke 11.00: Nyttårsgudstjeneste.
Søndag 3. januar, Kristi åpenbaringsdag
Luk 2, 40–52
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste med
Hellig tre kongers-fest.
Nordby kirke 17.00: Gudstjeneste med
Hellig tre kongers-fest.
10. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden
Mark 1, 3–11
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste med avskjed
for prost Hege.
17. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 4, 4–26
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
24. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden
Joh 9, 1–7, 35b–38
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
31. januar, Såmannssøndagen
Mark 4, 26–34
Ås arbeidskirke 11.00: Gudstjeneste.
Nordby kirke 18.00: Kveldsgudstjeneste.
7. februar, Kristi forklarelsesdag
Mark 9, 2–13
Ås kirke 11.00: Gudstjeneste med samisk
preg.
Nordby kirke 11.00: Gudstjeneste.
Kroer kirke 11.00: Gudstjeneste.
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