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Prestens
Prostenshjørne
julehilsen
Til min julehilsen i Menighetsbladet dette
året låner jeg ord av Inger Hagerup:
Hymne til Josef
Den unge Maria vandret
engang til Betlehem by
forteller den gamle legende
som alltid er like ny.
Det var ikke rom i herberget.
Men stallen var lun og varm.
Så fødte hun der sin første sønn
støttet av Josefs arm.
Stjernesoler og vismenn.
Hyrder og englekor.
Hva tenkte den mørke Josef
som aldri mælte et ord?
Gjennomstrålet av himmelsk glans
lyste de hellige to.
Hva tenkte den mørke Josef
som bare var trofast og god?
Kanhende han svøpte sin kappe
litt bedre om barnet og moren.
Slik vernet han ordløs menneskets drøm,
den hellige Josef av Jorden.
Inger Hagerup, «Strofe med vinden»,
Aschehoug & Co., Oslo 1958.

Gledelig jul.
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

St. Josef med Jesusbarnet av Guido Reni (1575–1642).
Bildet er malt ca. 1620. Nå henger det i det statlige
Ermitazj-muséet i St. Petersburg, Russland. Kilde:
Wikimedia commons.

Adventstid i kirkene våre
29. november er 1. søndag i advent. Dette
markeres med gudstjenester og to viktige
begivenheter:
• «Lys våken»-gudstjeneste i Nordby kirke
kl. 11. Her er alle 11-åringer i Ås, Nordby
og Kroer inviterte.
• Bachs Juleoratorium i Ås kirke kl. 18.
Dette er en storsatsing av Ås kirkekor, i
samarbeid med Kragerø Kantori, solister
og et orkester. Se omtale i Menighetsbladet nr. 5, s. 9.

2. søndag i advent er det lysmesser i alle
tre hovedkirkene våre. Så følger et godt
utvalg av julekonserter, se side 14, 15 og
17.
Julaften 24. desember er det hele 8
gudstjenester i kirkene våre

Om forsida: Nordby kirke hadde en anelse julestemning og snø lørdag 21. november. Men før jul kommer
advent ... Foto: Erling Fløistad.
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Biskopens julebetraktning

Gud er hos oss
En av våre fine juleskikker er at vi henger
en lysende stjerne i vinduet. I de mørke
juledagene er stjernen synlig på god
avstand og gir mørke vinduer et vennlig
inntrykk. I mitt barndomshjem var stjernen
også en markør som viste at i dette hjemmet lot vi stjernen lede oss til det store
underet i stallen i Betlehem. I den stallen
ble Gud født som menneske. Der tok jorden
himmelen i favn da Maria vugget barnet i
søvn. For å sitere Alf Prøysen: «Den fyste
gong hu skinte så laga hu ei bru, imilla seg
og himmel`n og ei krubbe og ei ku.» (Norsk
salmebok nr. 64)
Julefortellingene i Det nye testamentet
knytter stjernen til tre vise menn. Det sies
ikke noe annet om dem enn at de kom østfra.
Noen mener de kom fra Petra i Jordan, et
av de viktigste knutepunkter mellom øst
og vest, nord og sør. Gavene de brakte med
seg, gull, røkelse og myrra, viser at de kom
fra et sted med vidstrakte handelsforbindelser. Gavene markerte at hele verden var
med på vandringen til Betlehem. Andre
mener de kom fra Iran, fordi kunnskapen
om å lese stjernetegn var mest utviklet der.
Den iranske zoroastrisme-religionen la
særlig vekt på kunnskapsdannelse basert
på tyding av stjernetegn.
Fortellingen sier at vismennene dro ut på
vandring fra trygge og kjente omgivelser,
ledet av en stjerne. De vandret til et folk de
ikke tilhørte, et folk som hadde en tro vis-

mennene sto utenfor. Deres vandring startet
som en leting etter en kraftfull konge som
skulle herske over sitt folk. Vandringen
førte dem vekk fra maktens palasser og
inn til en konge født i en stall av en ugift
tenåringsmor.
For meg representerer de tre vismennene
den lengsel som ligger dypt nedlagt i de
aller fleste mennesker gjennom alle tider og
på alle steder. Det er en lengsel som ikke
tilfredsstilles av makt, penger, prestisje og
godt omdømme hos naboer og kolleger. Det
er en lengsel etter helhet, akseptering og
helbredelse. Denne lengselen gjør menneskeheten til et folk på vandring, som søker
styrke og stillhet midt i en tilværelse som
ofte har islett av uro, bekymring og nød,
slik dikteren Eivind Skeie beskriver det i
salmen «Vi er et folk på vandring» (Norsk
salmebok nr. 618). Betlehemstjernen leder
oss dit.
Gud lar vismennene fra en annen kultur,
med et annet språk og en annen religion bli
ledet av en stjerne til Jesu føderom. Jesus
ble ikke bare sendt til jødefolket, men kom
til hele menneskeheten for å vise oss alle
at Gud er hos oss. Gud er ikke lukket inne
i de båser og grupperinger vi måtte finne
tjenlige og naturlige. Stjernen forteller oss
at Gud er større enn alt vi kan forestille oss.
Stallen og krybben viser oss at Gud oppsøker hver og en av oss der vi er, og slik vi er,
med Ordet om nåde og kjærlighet.
Julestjernen i vinduene våre uttrykker at
stjernen har stoppet også over våre hjem, og
forteller at Gud er tilgjengelig for oss. I vår
livsvandring under Betlehemsstjernen kan
vi hvile i tillit til at Gud ledsager oss hele
tiden. Da kan vi synge de gode julesangene
med full røst og tenne de mange lys og
stjerner i vintermørket. Gud er hos oss.
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Atle Sommerfeldt,
biskop i Borg
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Globalmarked 2015
Onsdag 11. november var det på tide med
Ås Ten Sings årlige Globalmarked. Vi
inviterte Ski Ten Sing, og sammen klarte
vi å samle inn kr 1812 til Ilula Orphan
Program i Tanzania. Globalmarked går ut
på at ungdommene i Ten Sing tar med seg
forskjellige ting de vil selge, og så kjøper
de ting av hverandre for å samle inn penger
til KFUK/KFUMs Globalaksjon. Det ble
solgt alt fra lodd og korttriks, til pølse i vaffel! Vi var utrolig heldige og fikk besøk av
Emilie Wilhelmsen som har arbeidet ved
barnehjemmet og virkelig sett forskjellen
pengene vi samler inn, gjør. Hun holdt et
fint foredrag for oss, slik at vi lærte mer om
arbeidet og hva pengene våre går til. Det
var en flott kveld, med mye ungt engasjement og super stemning.
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Besøk av kretssekretær

Grøtkveld

Samme dag var styret i Ås Ten Sing veldig heldige. Vi fikk besøk av selveste
kretssekretæren i OAK (Oslo og Akershus
KFUK-KFUM), Mirjam Yvonne Kristiansen. Sammen hadde vi en flott og lærerik
samtale hvor hun ga oss mange tips og mye
inspirasjon til arbeidet vårt. Hun ble også
bedre kjent med hvem Ås Ten Sing er.

Tradisjonen tro skal ungdomsarbeidet i
Ås ha grøtkveld for både Klubben, KRIK,
og Ten Sing fredag 11. desember i Ås
arbeidskirke. Det blir en koselig førjulskveld med gudstjeneste og masse kos. Det
blir leker, julemusikk og selvfølgelig mandel i grøten!
Tekst og foto: Elise Bekken Aschim,
Ås Ten Sing

Fra venstre: Angela Maria Aasbø Bakke, Eline Yri Stokke, Kari Karbø, Elise Bekken Aschim, Mirjam Yvonne
Kristiansen, Lise Marit Hustad og Eva Linnea Kvaal.
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Ås menighets misjonsprosjekt
Vil du ut i verden?
Bli med på en reise med ungdomsteam
Det norske misjonsselskaps barne- og
ungdomsorganisasjon (NMSU) sender ut
ungdomsteam til misjonsprosjekt i SørAmerika, Afrika, Asia og Europa. Har du
et ønske om å møte en ny kultur? Lære mer
om misjon? Få nye opplevelser? Da bør du
melde deg på Uteam med NMSU.
Mer enn turisme
Teamdeltakerne reiser ikke bare som turister, men hjelper til med praktiske ting på
en leir eller underviser i engelsk på et ungdomssenter. Det å møte andre mennesker
gir nye erfaringer og større forståelse for de
globale utfordringene vi står overfor.
Team til Etiopia og Madagaskar
Til neste år forbereder NMSU ungdomsteam til både Etiopia og Madagaskar. Dette
er akkurat de to landene der Ås og Kroer
menigheter har sine misjonsprosjekt. Så
flott det ville være om ungdom fra våre
menigheter kunne være med på en av disse
turene og komme tilbake med personlige
erfaringer fra prosjektene! Teamperioden
er på ca. 3 uker.
Reisen til Etiopia starter med fly til
hovedstaden Addis Abeba. Misjonær Marit
Breen vil ta imot teamet på flyplassen og
vise deltakerne rundt i byen. Her skal de
bo på NMS sitt gjestehus. Videre går turen
vestover til Kamashi. Deltakerne skal være
med på ledertreningsleir for etiopiske ungdommer, ha data- og engelskundervisning
og mye mer. På leiren skal de blant annet
bidra med seminarer, musikk og sportsaktiviteter. Deltagerne reiser i et team på 4–5
personer. Turen varer i ca. tre uker.
Teamet til Madagaskar har plass til 6–8
ungdommer eller unge voksne. Det skal
6

delta på leirer og besøke NMS-prosjekter.
Team Madagaskar er for deg som vil bli
bedre kjent med deg selv, lære om gassisk
kultur og få mange nye venner.
NMSU ser etter deg som:
• Er interessert i å delta i ungdomsarbeid
• Behersker engelsk muntlig
• Er glad i å organisere aktiviteter som
sport, leker, konkurranser
• Har erfaring fra musikk, drama eller
annen kreativ kommunikasjon
• Har fylt 18 år
Praktisk informasjon:
• Forberedelseshelg i Stavanger i mai/juni
2016
• Debriefingskurs på NMSU Tenmisjonsfestival på Åpta 1.–6. august 2016
• Deltakerne forplikter seg til å gjøre noe
informasjonsarbeid for NMSU
Kan du tenke deg å være med på en teamtur,
eller har spørsmål? Ta kontakt med NMSU
gjennom kontaktskjemaet som du finner på
http://www.nmsu.no/uteam/
Sylvi Haldorsen, kontaktperson for
misjonsprosjektet i Ås menighet

Deltagerne på Team Etiopia og Team Madagaskar
skal få oppleve afrikansk landsbygd.
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Armensk på Åpent hus i Ås
Hver onsdag arrangeres Åpent hus i Menighetshuset (bak Rema i Johan K. Skanckesvei 7). Alle som har mulighet, er hjertelig
velkomne. Dørene åpnes kl. 11, og 11.30 er
det andakt. Videre er det meget god servering, sang, et kulturelt innslag og loddtrekning. 16. desember er det juleavslutning.
Oppstart over nyttår er onsdag 6. januar.
Noen ganger får vi besøk utenfra til
de kulturelle innslagene. 4. november sto
Erik Grigoryan på programmet. Han er fra
Armenia og masterstudent i International
relations ved NMBU. Han er gift med
Monica og far til 3 år gamle David. Erik
kom til Ås og Norge i 2010. Han er styreleder for Armensk kulturforening i Norge.
Erik snakket om Armenia og ikke minst
landets kristne historie. Landet ligger i
Kaukasus. Det er verdens eldste kristne
stat, etablert allerede i år 301. Kirken kalles
Den armenske apostoliske kirke. Ordet
apostolisk viser tilbake på tradisjonen om
at den ble grunnlagt av to av Jesu disipler,
Taddeus og Bartolomeus. Den har likhetstrekk (tradisjoner og læresetninger) med
andre orientalsk-ortodokse kirker (f.eks.
Den syrisk-ortodokse kirke og Den koptiskortodokse kirke) og med andre ortodokse
kirker. Kirkesamfunnet er blant vokterne
av Jesu grav i Jerusalem. Kirkens overhode,
patriarken, besøkte Norge i forbindelse med
åpningen av Nobels fredssenter i 2005.
Mange nordmenn, særlig de unge, kjenner lite til Armenia. Gjennom mesteparten
av 1900-tallet var landet en republikk i
Sovjetunionen. Opp gjennom historien har
det ofte vært styrt av andre. Men i 1991 ble
Armenia en selvstendig stat. Landet har
demokratisk styresett, men sliter noe med
korrupsjon.
Folk i Armenia vet mye om Norge, i stor
grad på grunn av Fridtjof Nansen. Armenerne ble utsatt for folkemord i 1915 da Det

Erik Grigoryan (t.v.) sammen med Atle Eikeland og
Iori Roberts på Åpent hus. Foto: Terje Sørhaug.

osmanske riket forviste folkegruppa fra
vestlige deler av Armenia som keiserriket
kontrollerte, og som også inngår i dagens
Tyrkia. Over 1 millioner armenere ble
drept, og mange emigrerte. Det bor fremdeles flere armenere utenfor landets grenser
enn i Armenia. Fridtjof Nansen reddet
mange tusen armenere under katastrofen i
1915, og armenerne er svært takknemlige
for dette den dag i dag. Takknemligheten
gjelder også nordmenns hjelp i forbindelse
med jordskjelv i landet i 1988. Reiser du til
Armenia, blir du varmt tatt imot!
Erik fortalte at fjellet Ararat, som vi leser
om i forbindelse med Noas ark, er Armenias nasjonalsymbol. Han tok oss med på
en interessant reise, og deltakerne på Åpent
hus satte tydelig pris på foredraget. Da han
til slutt anbefalte noen bøker om hjemlandet
sitt, utbrøt en av deltakerne umiddelbart
at «Nå går jeg til biblioteket og låner den
boka».
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Atle Eikeland,
prostidiakon i Søndre Follo
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Barne- og ungdomsarbeidet i menighetene

Baluba

4-åringer på klubb!
To mandager i oktober var 14 fireåringer fra
Ås samlet til 4-årsklubb i Arbeidskirken.
Tema for samlingene var den bortkomne
sauen og dåpen. Vi tegnet, fant den bortkomne sauen, lagde flere sauer, hadde fest
med heliumballonger, lekte og sang. Til slutt
på hver samling spiste vi kveldsmat sammen. Det var veldig moro å være på klubb
sammen med dere.
Håper å se dere på
Familiefredag!

Utdeling av 4-årsbok
Søndagene 11. og 18. oktober var det duket
for høsttakkefest og utdeling av «Min
kirkebok» til 4-åringene i Kroer kirke og
Ås arbeidskirke. Bygdekvinnelaget pyntet
og skapte en vakker ramme rundt det hele,
og Thomas (hånddukken) og presten fortalte om alt det fine som Gud skapte. Til
sammen 29 barn mottok 4-årsboken de
to helgene. I Arbeidskirken deltok Baluba
med hoppende kenguruer, sang og musikk
under gudstjenesten.
8

Er du mellom 1 og 7 år,
glad i musikk
og å bevege
deg? Da høres
det ut som
at Baluba er stedet for deg! Har du lyst til
å starte i Baluba, så er det bare å ta turen
til Ås menighetshus i sentrum (Johan K.
Skanckes vei 7) en onsdag mellom kl. 18 og
19. Oppstart på nyåret er onsdag 7. januar.

Juleverksted for alle barn i
Ås arbeidskirke 6. desember
Søndag 6. desember er det årets siste søndagsskole i forbindelse med gudstjenesten
i Ås arbeidskirke kl. 11. Etter kirkekaffen
denne dagen samles vi til juleverksted.
Her blir det mulig å lage masse forskjellig julepynt og julegaver, spise julegrøt og
få ordentlig julestemning. Store og små er
hjertelig velkomne til et hyggelig og kreativt fellesskap!

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Ås finner sted under gudstjenestene i arbeidskirken, altså kl. 11. Søndagsskolen er tilrettelagt for barn opp til 10
år og bruker Norsk Søndagsskoleforbunds
opplegg «SPRELL LEVENDE». På hver
samling får vi høre en kort bibelfortelling,
så synger vi sanger sammen og har diverse
aktiviteter. Første søndagsskole etter nyttår
er søndag 17. januar. Fullt program legges
ut på menighetens nettsider.
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Presentasjon av konfirmantene
i Kroer og Ås
Konfirmasjonstiden er godt i gang i Ås
og Kroer. 59 konfirmanter (54 i Ås og 5 i
Kroer) deltar allerede i menighetenes ungdomsarbeid. Noen er med i Ten Sing, andre
i Klubben eller på Kristen idrettskontakt
(KRIK). Konfirmantene skal presenteres
for menighetene på følgende søndager:

Lysmesse i Kroer kirke 6.12.
Kroer-konfirmantene blir presentert under
lysmessen søndag 6. desember kl. 19.30 i
Kroer kirke. Konfirmantene deltar med lesing av bibeltekster, bønner og lystenning.
KroerAdHoc-kor deltar med et knippe
advents- og julesanger. Med seg har de
fløytisten Terry Bone. Vi ser fram mot en
stemningsfull adventskveld i kirka.

Gudstjeneste i Ås kirke 10.1.
Ås-konfirmantene vil bli presentert under
gudstjenesten søndag 10. januar kl. 11 i Ås
kirke. Vi gleder oss til en flott konfirmasjonstid frem til konfirmasjonsdagene 10.
og 11. september 2016.

Familiefredag i Ås arbeidskirke
Familiefredag er et tilbud for hele familien.
En fredag i måneden samles vi til middag
kl. 16.30 i Ås arbeidskirke. Etter middag er
det en samling med sang, musikk og alderstilpasset andakt for barna. Den siste timen
bruker vi på lek, aktiviteter og hobbyaktiviteter – så her skal det være noe for enhver!
Kl. 18.30 samles vi til en felles avslutning.
Lillebror, storesøster og eldstebror, mor og

far, tanter og onkler, bestemor og bestefar er alle varmt velkomne i fellesskapet!
Datoene i vårsemesteret er nettopp klare:
12. februar, 4. mars, 15. april og 20. mai.

Juletrefest i Ås 3. januar –
Bygdekvinnelaget, Landbrukslaget og
menigheten inviterer store og små
Vel møtt til juletrefest i Ås arbeidskirke
søndag 3. januar. Festen starter kl. 12.30 –
rett etter gudstjenesten. Her blir det kaker,
bordkonkurranser, juletregang og godteposer til barna. Barnekoret Baluba skal som
vanlig både synge og spre glede! Ta med
restene av julekakene eller litt frukt til et
felles kakebord, og bli med du også!
Nytt av året er at juletrefesten er et
samarbeid mellom Ås Bygdekvinnelag, Ås
Landbrukslag og menigheten. Det gleder vi
oss over!

Fastelavnssøndag med karneval
og feiring av 10-årsdåpsdag
Er du ca. 10 år og ble døpt for 10 år siden?
Da inviteres nettopp du til å feire dette i din
kirke! Fastelavnssøndag 7. februar lager
vi nemlig 3 karnevalsgudstjenester i Ås
arbeidskirke kl. 11 og Kroer kirke kl. 17. Ås
Barnekantori blir med på begge.
I gudstjenestene får du et Nytestamente
som menighetens gave til din 10-årsdåpsdag. Så i januar må du kikke nøye i postkassen. Da får du nemlig en invitasjon!
Fastelavn og 10-årsdåpsdag blir også
feiret i Nordby kirke kl. 11. Se eget oppslag
s. 12.
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer menigheter,
koordinerende kateket i Søndre Follo prosti
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Det skjer i Kroer menighet

FEBRUAR
Torsdag 4.februar

MARS
Torsdag 3.mars

APRIL

Aking på
Bjørnebekk
jordet

Torsdag 14.april

..eller tur i skogen

MAI
Torsdag 12.mai

Pølsegrill
Torsdag 18. februar

Lukeparkering
og fartsetappe
?

Torsdag 17.mars

Torsdag 28. april

Egen kjerre ?

Torsdag 26. mai
Torsdag 31.mars

B
E
A

B
E
T

AT

?????

Konstituering av Kroer menighetsråd
I møtet 28. oktober vedtok Kroer menighetsråd følgende oppgavefordeling:
• Leder: Svend-Kristian Martinsen
• Nestleder: Sigrid Hjørnegård
• Sekretær: Asbjørn Rønning (dersom
funksjonen ikke skal dekkes av nyansatt
menighetskoordinator).
• Medlem: Inger-Lise Stubberud
Representanter til Fellesrådet: Svend-Kristian Martinsen (vara: Sigrid Hjørnegård)
og Asbjørn Rønning (vara: Inger Lise Stubberud).
10

Tilsluttet Norges KFUK og KFUM
Drives i regi av Kroer Menighet
Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
Vi møtes på Kroer Samfunnshus (Vellet)
Pellom kl. 18 og 20.
Brus kan kjøpes for kr. 15. Overskuddet av brussalget går til
hjelpearbeid blant barn i Kibera-slummen i Kenya.
Medlemskontingenten er
kr. 75/halvår eller kr. 130 pr. skoleår
Ikke-medlemmer betaler kr. 20/møte.

LEDERE:
Liv og Edvin Folkvord,
Bjørg Malme, Asbjørn Rønning
Anders Magnus Martinsen Mjøs
Berit og Svend-Kristian Martinsen
Kontakttelefon: 9053-1140 Berit Martinsen
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Globalaksjonen 2015 i Kroer

Puls og svette sørget for hjelp til barn i
Tanzania
Torsdag 29. oktober arrangerte Kroer Triangelklubb Globalaksjon: «Løp for håp».
Bildet øverst til høyre viser Alva Huss
Brøste og Inga Bøyum Smith sammen
med kretssekretær KFUK-KFUM Mirjam
Yvonne Kristiansen. Etter femten runder
rundt i samfunnshuset sørget barna og
deres sponsorer for kr 1720 til aksjonen.
Globalaksjonen tar sikte på å stoppe fattigdom gjennom å bidra til trygg oppvekst og
sikre utdanning til unge mennesker. Pengene som samles inn til Globalaksjonen,
støtter dette arbeidet i Tanzania, men bidrar
også til andre tilsvarende prosjekter som
KFUK-KFUM Global støtter i andre land.
Svend-Kristian Martinsen
Foto: Berit Karoline Martinsen

Bjørnebekk Choir song under nattverden. Prostidiakon Atle Eikeland og prost Hege E. Fagermoen
delte ut brød og vin.

Varm Syng høst i Kroer

Kroer AdHoc-kor med Anne Christine Pittet Grolid
som dirigent. Med seg hadde dei tre musikarar og
Ellen Alnes Nygård som songsolist. Medlemmer av
Kroer menighetsråd jobba og smilte.

Bjørnebekk Choir song nydeleg under Syng
høst-gudstenesta i Kroer kirke 15. november. Dei sju kvinnene var kledde i etiopiske og eritreiske festdrakter. Også Kroer
AdHoc-kor heldt seg til det afrikanske,
frå Salmeboka. Høgtideleg og svingande
fint. Ein fullsett og fleirkulturell kyrkelyd
song med. Men det var også alvor: Om klimaproblema – i preika til NMBU-student
Linette Chatsika (frå Malawi). Og i forbøner for etterlate og offer i ei uroleg verd.
Etterpå: etiopisk meny i Kirkestua!
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Arve Skutlaberg
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Det skjer i Nordby menighet
Konfirmasjon i 2016
Konfirmasjonsundervisningen i Nordby
starter over nyttår. Lørdag 23. januar møtes
alle nye konfirmanter til undervisning for
første gang, etterfulgt av presentasjonsgudstjeneste søndag 24. januar kl. 11 i Nordby
kirke. Gjennom våren møtes vi en gang
i måneden til undervisning. Det hele
avsluttes med en stor sommerleir!
Konfirmasjonsgudstjenestene er lagt
til lørdag 3. og søndag 4. september. Har
du ikke meldt deg på som konfirmant? Ta
kontakt med Nordby kirkekontor for mer
informasjon! Velkommen til konfirmantåret 2016!
Knut Helge Kråkenes Moe,
ungdomsprest i Nordby

Nytt babysangkurs i Nordby
14.01.
– Vi starter opp et nytt babysangkurs torsdag 14. januar, sier kateket Timea Bakay
Holby til Menighetsbladet. – Vi holder til
på Nordby menighetssenter, fra kl. 12 til
13.30. Kurset går over fire torsdager. Pris:
kr 200, inkludert lunsj. Alder: 0–1 år. Meld
deg på hos kateket Timea Bakay Holby,
e-post timea.holby@as.kommune.no, tlf.
909 39 054. Velkommen!

Forbønnsgudstjeneste
for 1-, 2- og 3-åringer
Søndag 31. januar, Kristi forklarelsesdag, er det forbønnsgudstjeneste for 1-,
2- og 3-åringer i Nordby kirke kl. 11. Det
blir familiegudstjeneste med mange fine
salmer, forbønn for barna og markering
av dåpsdagen. Etterpå er du invitert til et
felles måltid på Menighetssenteret. Dette
er et nytt prosjekt i Nordby. Før hadde vi
Babysanggudstjeneste, men etter initiativ
fra deltakerne på Babysang-kursene har
vi bestemt å lage en forbønnsgudstjeneste.
Babysang-folket deltar i planleggingen.

Fastelavnssøndag med karneval
og feiring av 10-års dåpsdag
Er du ca. 10 år og ble døpt for 10 år siden?
Da inviteres nettopp du til å feire dette
Fastelavnssøndag, 7. februar, i Nordby
kirke kl. 11. Da lager vi nemlig karnevalsgudstjeneste!
Vi markerer at barna ble døpt for 10 år
siden. Vi feirer dåp og samtaler om dåp ved
hjelp av en dåpshanske – fortellingshanske.
Vi bruker symboler for å forklare hva dåpen
handler om. Barna får også et gripekors.
Nordby barnegospel deltar. Dette er en
høytidelig familiegudstjeneste, med fest på
Menighetssenteret etterpå. I år kombinert
med karneval også, så vi håper at oppslutningen blir god. Velkommen!

Misjonsmesse i Nordby

Foto: Timea Bakay Holby
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Søndag 10. januar har vi Misjonsmesse i
Nordby kirke kl. 11. Dette er stort fordi vi
skal starter opp et misjonsprosjekt i Nordby
menighet. Prosjektet går på retreat for kinesiske prester. Tore Laugerud fra organisasjonen Areopagos holder foredrag om dette.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2015

Lysmesse i Nordby kirke
Søndag 6. desember kl. 17 feirer vi lysmesse
i Nordby kirke. Nordbykoret under dirigent
Evy Nygaard Ernsteen deltar, sammen med
Nordby Gospel ledet av Ingunn Westborg
(bildet), og elever fra Kulturskolen ledet av
Hilde Veidahl Wang. Trine Holst og Marianne Sørensen er sangsolister. Ved pianoet
sitter Ulrika Bergroth-Plur, og Knut Helge
Kråkenes Moe er liturg. Vi skal lytte til
vakre juletoner og synge med på kjente og
kjære sanger. Velkommen skal du være!
Hilde Veidahl Wang

Julekonsert med Upper Tunes i Nordby kirke

4. søndag i advent, 20. desember kl. 19, har
vokalensemblet Upper Tunes sin årlige julekonsert i Nordby kirke.
Upper Tunes er et vokalensemble som
hadde sin debut allerede i 2002. Gjennom
årene har vokalgruppen markert seg i Follo
med allsidig a cappella-musikk. 4. søndag
i advent har det blitt en tradisjon at koret
fremfører julesanger i Nordby kirke. Både
tradisjonelle, kjente julesanger og andre
nyere og litt mindre kjente sanger står på
programmet.
Upper Tunes består av 12 sangere,
pluss dirigent Egil Fossum. Sangerne i
Upper Tunes er Idun Thorvaldsen, Anke
Houben, Ingrid Merete Ødegård, Vibeke

Lie, Corinna Clewing, Grete Birkelund,
Ragnhild Steensgård, Per Tomasgård, Rune
Kaus, Arne Moe Tvedt, Tor-Magne Bakke
og Erik Wedde.
Julekonserten i Nordby kirke er noe
Upper Tunes gleder seg veldig til når det
nærmer seg jul. I år, som tidligere, ligger
det an til å bli en stemningsfull og flott
musikalsk opplevelse, fire dager før julaften. Velkommen!
Per Ellev Himavat Tomasgård,
foto: Jan Kevin Brunvoll

Nordby barnegospel starter
13.01.
Nordby barnegospel er for barn mellom
5 og 10 år. Velkommen til sang, lek og
fellesskap. Vi har korøvelse hver onsdag
kl.17.30–18.15. Over nyttår starter vi øvelsene onsdag 13. januar på Nordby Menighetssenter. Ingunn Westborg er dirigent.
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Timea Bakay Holby,
kateket
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Kulturskolens julekonserter
i Nordby og Ås kirke

ÅsEnsemblet i Ås kirke. Foto: Østlandets Blad.

To ganger Desembernatt
Her er noen medlemmer fra Ås barne- og ungdomskor. Koret skal delta på julekonserten.

Kulturskolen har to julekonserter i år:
Nordby kirke onsdag 9. desember kl. 18.
Store og små flinke instrumentalister
opptrer. Konsert for familie og venner.
Ås kirke torsdag 10. desember kl. 18. Du
får høre unge dyktige instrumentalsolister,
ensembler og kor.
Gratis inngang.
Velkommen!

Du har det meste klart til julefeiringen.
Huset er vasket, ribben ferdigkrydret og
treet vakkert pyntet. Men du er sliten og
trenger ro i sjelen. ÅsEnsemblet gir deg
påfyll også i år, kvelden før kvelden, onsdag 23. desember. Desembernatt i Ås kirke
er blitt en viktig tradisjon for mange. I år
byr ÅsEnsemblet på to konserter, den første
klokken 20, den andre til vanlig tid, klokken 22. Du kan glede deg til kjente og kjære
julesanger – og noen nye. Sangene akkompagneres av korets faste, dyktige pianist, og
det blir som tidligere solistopptredener til
noen av sangene. Møt opp i Ås kirke lille
julaften og kjenn at skuldrene senker seg –
til tonene av ÅsEnsemblets Desembernatt.
Torstein Hvattum

Kulturskolen i Ås

Musikalsk jul
Konsert med Frimurernes storband med venner
Fredag 11. desember kl. 19
Frimurernes storband serverer en swingende julemeny! Solister: Torill Wøhni,
Stein Ingebrigtsen og Karol Zavodny. Konferansier: Odd Grann.
Ikke gå glipp av dette! Ta med ledsager, familie, venner og bekjente, og la oss
sammen komme i julestemning med swingende julemusikk.
Billetter kr 250. Barn går gratis. Billettbestilling hos Ingvar Tuft, tlf. 920 37 718,
e-post: booking@storbandet.no.
14

Frimurernes storband i Ås kirke i mars 2011.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2015

Klassisk jul
Konsert i Ås kirke
lørdag 5. desember kl. 17
– Dette er fantastiske utøvere, sier kantor
Jostein Grolid til Menighetsbladet.
Ensemblet, som har bakgrunn fra Operahøgskolen, Musikkhøgskolen og Barratt
Due musikkinstitutt, har valgt ut Ås, Lillestrøm og Sarpsborg for sin klassiske julekonsert.

Det blir musikalske stemninger knyttet
til julefeiring og vakker vinter, for eksempel satser fra Händels «Messias», «Gloria»
av Vivaldi, Schuberts «Winterreise» og
og operaene «Susannah» av Floyd og
«Vanessa» av Barber. Vi skal også innom
Grieg og Sommerfeldt. Konserten passer
både for klassisk-elskere og for de nysgjerrige! Vi ønsker alle vel møtt!
Billetter: kr 200, studenter/honnør kr 150,
barn under 12 år går gratis.

Medvirkende:

Mari Askvik (mezzosopran). Foto: Ingrid
Festervoll Melien

Ida Gudim (sopran).
Foto: Conor Cunningham.

Petter Richter (gitar).
Foto: Julie Christine
Krøvel.

Dimitris Kostopoulos
(flygel). Foto: Musikk i
Nordland.

Lucia-konsert i Ås kirke

Ås barnekantori sang under Gudstjeneste for liten
og stor i Ås arbeidskirke 08.11. Flere av barna
var solister. Også dirigent Ellen Alnes Nygård fikk
anledning til å snu seg mot menigheten med vakker
stemme! Kantorparet Grolid fulgte det hele via
flygel og fløyte. Foto: Arve Skutlaberg.

På Lucia-dagen, søndag 13. desember kl. 17,
inviterer Ås Barnekantori, Ås Kirkekor og
Ås Seniorkor til en stemningsfull og livlig
konsert i Ås kirke. Elisabet Voll Ådnøy
er sangsolist. Hun studerer ved Norges
musikkhøgskole og har allerede gjort seg
bemerket som en dyktig sanger. På programmet står det Lucia-sanger, advents- og
julesanger med kor og unge solister.
På konserten deltar også strykekvartetten Opus 13 Quartet, der Michael Grolid
spiller bratsj.
Fri entré – kollekt.

Kirkeskyss i Ås og Kroer
Ring diakoniutvalget på telefon
950 04 667.
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Ås kirkeakademi
Ås kirkeakademi inviterer til tre møter
i vårsemesteret. Vi samarbeider med Ås
kulturskole, og på noen av møtene deltar
elever derfra med innslag. Alle møtene er
i Ås kulturhus kl. 19.30. Inngangspenger
kr 50. Mer informasjon i neste nummer av
Menighetsbladet.
Tirsdag 19. januar:
Forfatter Dag Hoel
holder foredrag om
«Endetid og ekstremisme».
Vi snakker ofte
om politisk islam,
sjelden om politisk
kristendom.
Men
f u ndament a listiske
kristensionister har i mange tilfelle en
sterk blanding av kristen tro og politikk,
idet de ser staten Israel som fullbyrdelsen
av bibelske profetier. De kobler dette til
endetiden og verdens undergang i slaget
ved Armageddon. Å skape fred i MidtØsten vil være å utsette verdens undergang
og dermed en motarbeiding av Guds plan!
Aksept av Israels politikk gjøres til et
trosspørsmål. Dette er holdninger som er
utbredt særlig blant høyreorienterte kristne
i USA, men som vi også finner her hos oss.
Dag Hoel er journalist, fotoreporter,
forfatter og filmprodusent. Han har særlig
arbeidet med flyktningeproblematikk,
moderne slaveri og fattigdomsspørsmål i
utviklingsland, og er opptatt av menneskeverd og utfordringer knyttet til brytninger
mellom ulike kulturer. For sine dokumentarfilmer har han vunnet flere priser, både i
Norge og utlandet. Hans bok «Armageddon
Halleluja!» fra 2014 tar opp spørsmålene
knyttet til Israel, endetid og ekstremisme.
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Tirsdag 16. februar:
Pastor Egil Svartdahl tar
opp temaet «Ett hus –
mange rom. Om kirkens
enhet og mangfold».
Tirsdag 19. april:
Anne Enger skal snakke om «Kirkens rolle
som samfunnsaktør» – med blikk på kunst
og kultur, dialog og fredelig sameksistens.
Torunn Tangvald

Ungdom og psykisk helse
På overflaten har kanskje dagens unge det
bedre enn noen gang, ikke minst materielt.
Likevel sliter mange unge. Det rapporteres om økende angst, tilbaketrekning,
«innadrettet opprør» og følelse av å være
utenfor. «Generasjon prestasjon» har blitt
et begrep – unge opplever høge krav om å
være perfekte på alle plan. Sosiale medier,
som har mange gode sider, kan dessverre
også forsterke disse problemene.
Ungdomsarbeiderne i menighetene i Ås
møter denne virkeligheten blant konfirmanter og andre i ungdomsmiljøet. Derfor
ønsker de å lære mer, både om hva de kan
møte av problematikk, og hvordan de kan
møte de unge. Etter ønske fra ungdommene
har ungdomspresten i Nordby, Knut Helge
Kråkenes Moe, og jeg bedt om assistanse
fra Helsestasjon for ungdom og studenter i
Ås kommune.
Tirsdag 1. desember skal derfor ungdomslederne våre ha et møte med helsesøster Anne Bentzrød og psykolog Cecilie
O`Toole. På timeplanen står Ungdom og
psykisk helse. Vi tror dette vil være meget
nyttig.
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Atle Eikeland,
prostidiakon Søndre Follo

Prostens hjørne
Denne høsten har vært en spennende høst
med noen nye prestefjes i Kroer, Nordby og
Ås menigheter. Sokneprest Georg Børresen
ble lånt ut til Nesodden fra 15. september
til 15. desember, i påvente av ny sokneprest
der etter at Anne Marit Tronvik gikk av
med pensjon.
Silje Mathea Kleftås Nygård er vikar
Vi er så heldige å få den helt ferske cand.
theol. Silje Mathea Kleftås Nygård inn som
vikar for prosti- og menighetsprest Anette
C. Nylænder, som for tiden er sykemeldt.
Silje fyller også noe inn for menighetspedagog Hanne Tegnér i Nordby. Prosten
og kirkevergen samarbeider derfor om
arbeidsgiveransvaret. Menighetene kommer til å møte Silje på flere av julens gudstjenester.

Silje Mathea Kleftås Nygård. Foto: Hanne Marie
Frostlid.

Mens Georg har vært på Nesodden, har vi
også fått litt hjelp av prestene i Frogn ved
noen gudstjenester og kirkelige handlinger.
Selv har jeg hatt gleden av å «fuske litt i
faget» som fungerende sokneprest denne
høsten. Det har innebåret møter i menighetsrådene i både Ås og Kroer. Jeg har også
hatt noen flere gudstjenester enn jeg pleier.
Det har vært flott å bli mint på hvor stort det
er å få være prest «på gølvet»!

Synnøve Sakura Heggem
ny sokneprest på Nesodden
Synnøve Sakura Heggem er ansatt som ny
sokneprest på Nesodden. Hun er 60 år og
har fartstid som kateket, sokneprest i Lom
og på Rena, og dr. theol. med hymnologi
(salmelære) som spesialfelt. Hun innsettes
i Gjøfjell kirke 4. søndag i advent (20.12.).
Jeg ser fram til et flott tilskudd til prestekollegiet i Søndre Follo. På Nesodden får hun
gleden av å ha Ås-jenta Kristine Bekken
Aschim som kollega. Kristine ble ordinert
til prest den 18. oktober i Ås kirke og vikarierer for kapellanen på Nesodden fram til
mars.
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Synnøve Sakura Heggem. Foto: Kristin Søgård,
Østlendingen.

Velkommen til julekonsert
Ås korforening ønsker, tradisjonen tro,
velkommen til julekonsert i Ås kirke,
lørdag 19. desember kl. 18!
Også i år har vi med oss Soon blandede
kor, samt musikere. Sammen vil vi framføre
«Messe De Minuit» av Marc-Antoine Charpentier. I tillegg vil det bli et knippe kjente
og kjære julesanger å høre. Alle velkomne!
Billetter ved inngangen.
Toril Strand Klemp
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Nsamba Steven, Marte Aasen og Wahid Alkarami.

Opne dører på Bjørnebekk
Kontordørene hjå mottaksleiar Marte
Aasen ved Bjørnebekk asylmottak står
opne. Men denne måndagen først i november kan ho berre by på ein einaste ledig
plass. Kapasiteten er på 200 bebuarar (150
på Bjørnebekk og 50 på Heia). 28 nasjonar
er representerte. Barna går på skulane i Ås
(Kroer skole, Ås ungdomsskole, Kulturskolen). Bjørnebekk er eitt av ca. 150 mottak
spreidde over heile landet. Denne hausten
er det her det skjer. Kor mange er på veg?
Til Ås og Kroer?
Nsamba Steven er leiar for Rådet (The
Council) ved Bjørnebekk. Han kjem frå
Uganda og har vore på Bjørnebekk i nesten
eitt år. Han har reist åleine, men håpar at
familien snart får koma etter. Wahid Alkarami er libyar frå Benghazi. I august 2014
braut oljeingeniøren opp frå heimbyen,
saman med tre søner og ei dotter. – Først
døde kona mi av kreft. Så kom krigen, og
jeg mistet arbeidet, byen min og fedrelandet. Vi måtte bare reise. Wahid er også
medlem av The Council.
18

Korleis har de vorte mottekne i Ås?
– Vi har blitt godt mottatt og føler oss
velkomne. Folk er hyggelige. Vi har ikke
møtt folk som har vært imot oss.
Har de kontakt med folk i bygda?
– Ja, for eksempel deltok vi og noen andre
fra mottaket på Arbeidskirkas loppemarked. Det var en positiv opplevelse. Vi
ble kjent med mange, jobbet og praktiserte
norsken. Sammen lærte vi av hverandre.
Vi har også hatt god kontakt med idretten
i Ås, både fotball, volleyball og bordtennis.
Folk fra Røde kors og Redd barna deltar
med aktiviteter ved mottaket. I høst hadde
vi også åpen dag, og da kom det mange
utenfra.
– Barna lærer norsk mye fortere enn
meg, seier Wahid. – Her om dagen hadde vi
et skolemøte der barna var med, og de ville
bare snakke norsk. Jeg forsto nesten ingen
ting. Men hver gang jeg er på butikken
prøver jeg ut det nye språket. Og tannlegen
tvinger meg til det!
– Folk har gitt oss mange ting, som for
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eksempel denne dressjakka jeg har på meg,
og fotballsko og spillerdrakt, seier Nsamba.
Han er ivrig fotballspelar!
Rådet (The Council), kva oppgåver har
det?
– Det består av valgte representanter, seier
Nsamba. – Vi tar opp saker som beboerne
er opptatt av, og løser dem i samarbeid med
ledelsen. Og vi prøver å megle i konflikter
som oppstår. Vi gjør et viktig arbeid på
Bjørnebekk. Blant annet administrerer vi
en ordning for utleie av sykler.
Mange i Norge er redde for at det kjem
for mange asylsøkjarar …
– Folk reiser til friheten, seier Nsamba. –
Nettopp slik nordmenn en gang dro over
havet til Amerika. Tenk om vi hadde hatt én
verden, uten grenser, der folk kunne reise
fritt …
– Men ikke alle som kommer nå, er forfulgte, seier Wahid. – Noen kommer for å
arbeide og få et bedre liv. Men forholdene i
Syria og Libya er for tida svært vanskelige.
Korleis ser de på framtida?
Både Nsamba og Wahid ønskjer å læra seg
betre norsk og å få konvertert førarkorta.
– Jeg ønsker at barna skal gjøre det godt på
skolen, seier Wahid. – Og så må jeg oppgradere ingeniørutdannelsen min, få meg jobb
og bli i stand til å forsørge familien. Jeg
liker absolutt ikke å leve på andres bekostning. Jeg drømmer selvsagt om at forholdene i Libya skal bli bedre.
Nsamba er usikker på om filmutdanninga
frå Uganda kan brukast i Norge. – Dere har
jo ikke akkurat noen stor filmindustri her,
humrar han. – Kanskje må jeg finne meg et
nytt yrke? Og jeg savner familien min.
Ute på trappa møter Wahid dottera. Ho
kjem nett frå skulen. Han tek henne i handa,
og saman tuslar dei over tunet. Ingeniøren
og borna er på veg til Aremark. Der ventar
livet i Noreg. Kanskje allereie før jul!
Arve Skutlaberg

Menighetsbladet trenger
bladbud
Menighetsbladet trenger bladbud på to ruter
i Ås og seks ruter i Nordby:
• Drøbakveien fra Myhrerveien til Skoftestad, inkludert Myhrerveien og Gultvedt
(Ås)
• Kvestadveien/Smebølveien/Osloveien,
fra Smebølveien til Fagernes, samt
Gosenveien (Ås)
• Askehaugveien fra Toveien til Nessetveien (Nordby)
• Nessetveien fra Kjærnesveien til Nesset,
inkludert Nesset Terrasse (Nordby)
• Kjærnesveien fra Nessetveien til Nebbaveien, inkludert Kjellveien og Ekebergveien (Nordby)
• Nebbaveien fra Kjærnesveien til Nebba
Brygge (Nordby)
• Kjærnesveien fra Nebbaveien til Kjærnes
Brygge, inkludert Kjærneslia (Nordby)
• Nesset Terrasse – tidligere Bølstadfeltet
(Nordby)
Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577,
e-post: oaardals@online.no.

Kjøp juleblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård
og gartneri
Du fi nner oss på fylkesveien mellom Nygård
og Wassum.
Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25
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Tro og erfaring
Temasamlinger om spiritualitet i Ås
kirke for Søndre Follo
Kan Guds nærvær erfares i våre liv?
Hvordan kan vi finne en god livspuls og
nærme oss det som er Skaperens intensjon
for våre liv? Hva forteller våre egne livserfaringer oss? Og hva kan ulike trostradisjoner og andre menneskers erfaringer lære
oss?
Vi fortsetter serien om Tro og erfaring med to temasamlinger i Søndre Follo
6.2. og 9.4. Den første samlinga var 21.11.
Sokneprest i Nordby, Sigurd A. Bakke, og
en gruppe frivillige er ansvarlige for samlingene. Sigurd A. Bakke har arbeidet mye
med retreater, åndelig veiledning og spiritualitet. Samlingene er for alle som ønsker
å lære mer om å leve nær Gud og seg selv.
Lørdag 6. februar i Ås kirke kl. 11
Hvordan er det mulig å leve et liv i kontinuerlig bønn? Innledning ved Sr. AnneLise (Strøm) fra Lunden kloster.
Lørdag 9. april i Ås kirke kl. 11
Tillitens vei. Innledning ved Ellen Merete
Wilkens Finnseth. Hun er religionsviter,
skribent og forfatter av boka «Nattsyn, en
vandring med Job».
Hver samling varer til kl. 14.15 og inneholder enkel servering, innledning, samtale,
stillhet og nattverd. Inngangspenger kr 50.
Informasjon og påmelding til sokneprest
Sigurd A. Bakke:
e-post: sigurd.bakke@as,kommune.no
tlf. 990 15 790.
Velkommen!

Deltakerne på retreaten 17.-20. september på
Tomasgården. F.v.: Atle Eikeland (Ås), Terje Sørhaug (Ås), Anne Kristin Lassen (Vestby), Benedicte
Aschjem (Ås), Rakel Hauer Øiestad (Ås), Gerd
Asklund (Ås), Berit Wold Unneland (Vestby), Marit
Bekken (veileder, Vestby), Tora Sellevoll Roberts
(Ås), Timea Bakay Holby (Nordby), Sigurd Bakke
(veileder, Nordby).

Stille retreat – referatet
Stillhet, hvile, bønn, fellesskap.
Omgivelsen ånder varm omsorg.
Maten serveres i mildt tonefølge.
Tre døgn sammen i Jesu nærhet.
En forventning: vær stille hos Gud.
Jeg vender gjerne tilbake.
Tomasgården er et godt sted.
Tre dager trengs for å roe ned.

Frokostserviett på Tomasgården.
Terje Sørhaug (tekst og foto)
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Stor takk til Hanne-Marit på Kirkekontoret etter

10 år på tilbudssida for kirke og menighet
De vel 10 årene på Kirkekontoret går mot
slutten for Hanne-Marit Kjus Pettersen.
Hun har nådd en alder som tilsier at det å
bli skikkelig pensjonist er en mulighet.
– Tida som menighetskoordinator har
for meg vært en festreise, sjøl om slike
reiser kan være både krevende, utfordrende
og intense. Slik har i alle fall jeg opplevd
det. Jeg har hatt en fantastisk arbeidsplass
sammen med gode, hyggelige og engasjerte
medarbeidere. Og så har oppgavene mine
vært veldig varierte. I tillegg må jeg få
trekke fram kontakten med alle de frivillige i menigheten. Uten deres velvilje og
engasjement tror jeg bestemt at kirke og
menighetsliv hadde vært noe helt annet.
Nå skal det i sannhet sies at Hanne-Marit
har opptrådt som en særpreget og velegnet
aktør for nettopp å få dette til. Noen sier
hennes innsats på Kirkekontoret og i menighetssammenheng har sprunget ut av det
ikke-erklærte mottoet: «alltid på tilbudssida». Det er slik vi har opplevd HanneMarit. Ingen utfordring har vært større
enn at det lot seg gjøre å finne en løsning.
Om ikke alle fant seg helt til rette med de
«kirkelige beslutninger» som har blitt tatt,

har de hatt en god samtalepartner i HanneMarit i ettertid. Nå vil hun konsentrere seg
om familien med barn og barnebarn, en
gammel mor og hytteliv med kirkeutsikt.
Korsanger vil hun fortsatt være, og så står
jo Lions Eika henne svært nær.
Hva blir svaret når du på nyåret får
spørsmål om frivillig innsats for kirke og
menighet?
– Det blir naturligvis ja, svarer hun kjapt,
men jeg vil savne det gode miljøet på kontoret og alle kollegene. Og så må jeg få
takke for givende og meningsfylte år på
Kirkekontoret.
Alle har satt pris på Hanne-Marits innsats som menighetskoordinator i Ås. Den
personen framfor noen som kan formulere
seg godt og treffende om dette, er sogneprest Georg Børresen. Han har vært HanneMarits kollega og samarbeidspartner på
Kirkekontoret i alle disse 10 årene: - Hun
er en drøm å samarbeide med, pliktoppfyllende, arbeidsom, alltid positiv og i godt
humør. Hennes kunnskap om Ås og de som
bor her, har vi ofte gledet oss over. Det vil
bli et stort savn å miste Hanne Marit.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

– Jeg har aldri sittet slik på
kontoret, sier Hanne-Marit
Kjus Pettersen, men når
fotografen tvinger meg, nytter
det ikke å protestere. Nå har
hun bare en måned på seg for
å avslutte sine mange arbeidsoppgaver på Kirkekontoret.
Hun er rimelig sikker på at det
skal være blåst der på årets
siste arbeidsdag.

22

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2015

Quiz

Linda Janson ny
menighetskoordinator
Linda Janson frå Ås overtek som menighetskoordinator/saksbehandlar ved Ås kirkekontor etter Hanne-Marit Kjus Pettersen.
Linda er 38 år, har to barn og 4 bonusbarn,
og bakgrunn frå finansforvaltning. Ho har
blant anna arbeidd med førebygging av
pengevask og terror. No er ho tilsett som
saksbehandlar for byggesaker i Vestby
kommune. Ho startar i jobben 1. januar.
Menighetsbladet presenterer henne nærare
over nyttår.
Arve Skutlaberg

1. Disse kjente personene er alle fra Follo,
men hvem er IKKE fra Ås? a) Øystein
Wiik, b) Mariann Aas Hansen, c) Solveig Kringlebotn
2. Motivet i kommunevåpenet til Ås består
av tre Nøstvedt-økser. Hvor i kommunen ble en slik øks først funnet? Og hvor
gammel er Nøstvedt-kulturen? a) ca.
10000 år, b) ca. 5000 år, c) ca. 7000 år
3. Hva het ordføreren i Ås i 1958?
4. Hvilken profet i Det gamle testamentet
har bare skrevet to kapitler?
5. Lasarus ble vekket opp fra de døde av
Jesus. Etter ortodoks tradisjon reiste
han seinere til en øy der mange mener
graven hans kan besøkes. Hvilken øy er
dette, og hvilket yrke skal han ha hatt de
siste årene av sitt liv?
6. Hvor kommer forfatteren Frode Grytten
fra?
7. Hvilket norsk fylke grenser både til Sverige og Finland?
8. Hva heter høvdingen i landsbyen til
Asterix?
9. Når komponerte Edvard Grieg «Dovregubbens hall»?
10. Hva heter den mest tallrike sauerasen i
Norge?
Quizmester: Atle Eikeland
Svarene finner du på side 25.

www.asbank.no
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Er du kjent i Ås?
Det kan ikke være tvil om at Trond Martin
Langeli, Heidi-Iren Skuterud, Svend-Kristian Martinsen og Torstein Furnes er godt
kjent i Ås, i dette tilfellet Kroer. Alle kunne
fortelle at bildet var fra Vollholen og husnummer 23. Disse fire må utpekes til vinnere av denne runden, men Torstein Furnes
må gis ei ekstra stjerne siden han skriver:
«Husene befinner seg på Vollholen i Kroer.
Adressen til det nærmeste grå huset er
Vollholen 23. Huset er delt i en A-del og en
B-del. Det er B-delen som er nærmest foto-

grafen. som har stått på Helgestadveien (fv.
60). Avstanden fra fotografen til det nærmeste huset er ca. 350 meter». Mer nøyaktig
går det vel ikke an å få det!
Så får vi se om våre lesere er like godt
kjent i andre deler av Ås-bygda. Send svaret
til asmenblad@online.no. Om dere har en
liten historie å knytte opp mot bildet, kunne
det jo være av interesse å få den på trykk
også? Lykke til med ny stedsjakt!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter
Askehaugvn.150, like v/ Nordby kirke
Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers.

Løsning på forrige oppgave: Bildet er fra Vollholen
i Kroer, husnummer 23.
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Ring og bestill: 64 94 63 29
www.liahoi.no
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Gudstjenestelista fortsatt fra siste side.
17. jan, 3. sønd. i åpenbaringst., Joh 1, 15-18
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
S.A. Bakke. J. Grolid. Søndagsskole.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse
G. Børresen.
24. jan, Såmanssøndag, Matt 13, 24-30
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. G. Børresen.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste for liten
og stor. A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid.
Bibler til 11-åringer.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
K.H.K. Moe. T.B. Holby. Presentasjon av
konfirmantene.
Torsdag 28. januar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Ø. Spilling.
31. jan, Kristi forklarelsesdag, Luk 9, 28-36
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. Søndagsskole.
Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Forbønn for 1-, 2- og 3-åringer.
S.A. Bakke. T.B. Holby.

Lørdag 6. februar
Ås arbeidskirke kl.14: Tro og lys.
7. februar, Fastelavnssøndag,
Luk 18,31-34
Ås arbeidskirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. 10-års dåpsfest.
Kroer kirke kl. 17: Karnevalsgudstjeneste. 10-års dåpsfest.
Nordby kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. 10-års dåpsfest.
10. februar, Askeonsdag, Mark 2, 18-20
Ås arbeidskirke kl. 19.00: Felles
Askeonsdags-gudstjeneste. Samarbeid
med komitéen for Fasteaksjonen, Ås Ten
Sing og konfirmant-ministranter. H.E.
Fagermoen. A. Eikeland.
14. februar, 1. søndag i fastetiden, Matt
26, 36-45
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. G. Børresen.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. S.A.
Bakke.

Her klipper
pp vi både
damer og menn i alle aldre!
e!
Fasit til Quiz på side 23:
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no

1. B) Mariann Aas-Hansen (fra Ski). 2. Sjøskogen. Ca. 7000 år. 3. Sverre Krogh (Sp). 4. Haggai.
5. Kypros. Biskop. 6. Odda. 7. Troms. 8. Majestix. 8. 1874-75. 10. Dalasau.
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REISESIDEN
– turer i menighetene

Ny menighetstur til sommeren – nr. 14!
Til sommeren vil det bli det en ny
menighetstur i tidsrommet 28. juni – 3.
juli. Dette blir den 14. sommerturen på
rad. Denne gangen går turen til det vakre
Siljanområdet i Dalarne, et av Sveriges
mest genuine landskap, fylt av tradisjoner
og musikk. Vi skal besøke hjemmene (nå
museum) til noen av de største kunstnerne
som Sverige har fostret, blant andre Selma
Lagerlöf, Anders Zorn og Carl Larsson. Vi
skal også besøke flere av de sjarmerende
byene og stedene rundt Siljan.

Det blir en overnatting i Sunne, tre netter
i Mora og en natt i Karlstad. Det betyr forholdsvis lite kjøring per dag. Reiseleder og
sjåfør blir som vanlig Knut Lein og undertegnede. Det vil komme flere opplysninger
i neste nummer av Menighetsbladet. Om
noen ønsker å sikre seg plass, kan en uforbindtlig påmelding sendes til:
kristen@bjoraa.net.
Kristen Bjorå

Takk for frivillighet
i Ås menighet

Lions-klubbene Ås og Ås Eika fylte Ås
kirke da Kulturdagene 2015 ble avsluttet
med konsert søndag 18. oktober. På programmet sto swingjazz med Magnolia
Jazzband. De har konsertert i Ås kirke flere
ganger. Dagens solist var også kirkevant.
Prost Hege E. Fagermoen svarte ja med en
gang Lions tilbød henne jobben som solist.
Konserten ble meget vellykket!

Ås menighetsråd ønsker å takke deg for
verdifull innsats i menigheten, og spesielt
i den 4-årsperioden som nå er over! Det å
kunne bidra til fellesskapet, være aktiv og
engasjert på en eller annen måte, er verdifullt på mange måter. Din tjeneste, stor
eller liten, utgjør en forskjell! Med ønske
om en fortsatt god høst – og snart en fin
adventstid!
Ås menighetsråd,
Marit Børset Aalde
(leder 2011-2015)
Hanne-Marit Kjus Pettersen,
menighetskoordinator

Hanne-Marit Kjus Pettersen
Bjørg Magnhild Kjus (foto)
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Lesehjørnet
Bare mjuke pakker under juletreet
(2005), Alt det som lå meg på hjertet
(2009) og Når plutselig en natt (2013)
Novellesamlinger av Levi Henriksen

Europeere
av Simen Ekern
(Cappelen
Damm, 2015)
Orket jeg egentlig å lese ei bok
om hvor dårlig
stilt det står til
med
dagens
Europa?
Det
spørsmålet lå
vel og ulmet
litt i bakhodet
da jeg tok frem
«Europeere» av journalist og idehistoriker
Simen Ekern. Var det ikke nok med jevnlig
påfyll av Dagsrevyen, et og annet Dagsnytt
atten ispedd et kanskje enda sjeldnere Urix?
Svaret ble til slutt «ja, det orket jeg». For
denne boka er i grunnen en liten gavepakke
til alle oss som føler at vi burde lese oss litt
opp på hvordan det egentlig står til der ute i
Europa. Ekern har gjennom mange år fulgt
europeisk politikk tett (vært med på mange
krisemøter i EU) og kan sitt stoff svært
godt. «Europeere» handler om krisen som
har rammet Europa, om hvilke problemer
og massive utfordringer verdensdelen står
overfor. Forfatteren er ikke redd for å vise
frem de mer dystre sidene ved utviklingen i
Europa. Så får de som leser boka selv vurdere om de er enige i Ekerns underliggende
ærend og ståsted (for det er der!). For meg
var det i alle fall en opplysende og god bok.
Kanskje jeg skal begynne å ta opp Urix?
Anbefalt av Maria Mäkinen

Det nærmer seg jul, alle gleder seg, og alt
er lyst og glitrende … Nei, sånn er det ikke
alltid, og i hvert fall ikke for personene i
Levi Henriksens noveller. Men jul blir det
for alle, om enn ikke av det slaget vi ser i
julereklamen. For Henriksen er virkelig
god til å skildre mennesker som er kommet
litt skjevt ut, folk det ikke har klaffet helt
for, folk som bærer på et savn. Samtidig er
det en god porsjon lun humor i novellene.
Det er mange godbiter blant dem. Jeg vil
bare nevne fortellingen om pappaen som
er så desperat etter å treffe ungene sine
på julekvelden at han slår ned ekskonas
kjæreste. Han stjeler julenissedrakta hans,
og dermed får han gitt ungene både klemmer og pakker uten at noen får mistanke.
Både rørende og morsom er også novellen
om gutten som synes så synd på moren sin
som er blitt enke. Han inviterer likeså godt
læreren til julekvelden. Det blir en hyggelig
kveld for alle, og jammen fikser luringen
det sånn at læreren ikke får tak i taxi til å
reise hjem igjen. Har dere ikke tid til å lese
romaner før jul, så kos dere med noen av
Levi Henriksens finstemte noveller, da vel!
Anbefalt av Elin Solberg

Edvard Hoem presenterer «Bror din på
prærien»
Forfattaren Edvard Hoem presenterer den
nye boka si, Bror din på prærien, på Ås
bibliotek torsdag 3. desember kl. 19. Dette
er eit samarbeid mellom Biblioteket og Ås
mållag. Inngangspengar kr 100. Boksal.
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
Kirkens SOS
Krisesentret
Drosje
Ås kommune servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
113
64 87 19 30
64 85 16 00
815 33 300
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 97 73 90
64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf.
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)
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 Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36

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

64 94 42 00

HELSEKOST
Kamille Helsekost og kaffebar
Rådhusplassen 2 C
Midt i Ås sentrum!

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
Hverdagsluksus – for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. et. 413 49 822
Lymfedrenasje/bindevevmassasje, klassisk
massasje m. laserterapi, aromamassasje,
muskelstimulator-figurforming, ørelysbehandling. www.hverdagsluksus.net
Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing,
massasje og akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser
INTERIØR
Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer – søm – maling – tapet – gulv –
hjembesøk – håndverk

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.

Granlien møbeltapetsering og interiør
932 31 358
Haugerudveien 23, 1430 Ås
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no

FRISØRER - DAME/HERRE

JORDMOR

BYGGEVARE

Hårstudio 1095
Moerveien 2
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64 94 10 95

Annett Michelsen
Torderudveien 25
Privatpraktiserende jordmor
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KONSULENTER

TANNLEGER

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no

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

RENHOLDSTJENESTER
Vinterbro Renhold AS
943 19 740
Flyttevask, visningsvask, vindusvask,
kontorvask.
www.vinterbrorenhold.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas catering i Ås
Liv: 995 89 506
Siv: 925 44 376
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

Vinterbro Renhold AS

Flyttevask, visningsvask, vindusvask,
kontorvask.
www.vinterbrorenhold.no.
Tlf.: 943 19 740

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

64 94 09 51

UTLEIE
Smebøl gård
Trenger du selskapslokale?
Kontakt: Gro Johnsen, e-post: gro@smebol.com.
Facebook: Smebøl restaurant/kafé. 911 21 603
Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com,
tlf. 64 94 68 07,
mobil 920 20 576
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.
Utleie: fram til 31.12. Svein Rindal :
e-post: r234sv@gmail.com,
tlf.: 924 22 079
Utleie etter 1.1.16: Ås kirkekontor, 64 96 23 40.
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.
64 96 23 40

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, SvendKristian Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad.
Korrektur for dette nummeret: Kristen Fretheim. Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3,
postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7200.
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Nora Bråthe Farholm (døpt i
Hobøl kirke)
Amalie Grøtt Helland (døpt i
Sulitjelma kirke)
Julia Halland Hove
Phillip Johannesen (døpt i
Nordberg kirke)
Kristoffer Sørlie Krogstad
Oda Myrstad Netland
Lilly Reilstad (døpt i Klepp
kyrkje)
Luca Føske Röjhammar

Døpte
Nicolai Bechmann Cabot
Maria Kristine Kaldahl
Fagervik
Jenny Alice Solli-Holstad
Alida Tengesdal Strand (døpt i
Sauda kyrkje.)
Tobias Eriksen Ungersnæss

Døpt
Lisa Berg
Nora Ødegård Hansen

Døde
Carl Dahl
Arne Magnar Dalberg
Christian Daudon
Knut Arne Gilberg
Alf Andreas Johansson
Aud Åse Martinsen

Døde
Anna Natalie Røed

Døde
Carl Mathias Bjørnskau
Ruth Evelyn Hansen
Arne Henden
Ingunn Dilkestad Olsen
Helge Asmund Smogeli

Viet
Tone Aamodt og Espen Brandt
Ingeborg Tveit og Bendik
Paulsrud
Guro Tangvald og Olav Stanly
Kyrvestad

Vi ønsker å gi den beste hjelp
og veiledning
www.bgr.no • Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf.: 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Søndre Follo prosti:
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362.
E-post: atle.eikeland@as.kommune.no
Prestene:
Sogneprest i Ås: Georg Børresen.
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf.: 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby: Sigurd Bakke. Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf.: 990 15 790.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Prest: Anette Cecilie Nylænder.
Tlf.: 958 62 818. E-post:
anettececilie.nylaender@as.kommune.no
Studentprest NMBU: Øystein Spilling.
Tlf.: 64 96 23 49/909 52 282.
E-post: oystein.spilling@nmbu.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke. Ileveien 34,
1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirkeverge: Astrid Holmsen Krogh.
Tlf.: 64 96 23 31/996 93 553. E-post:
astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no
Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Svend-Kristian Martinsen. Holtveien 8, 1430 ÅS, tlf.: 920 55 159.
E-post: skmartinsen@gmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kirketjener/klokker: Helge Karl Nyhamn.
Tlf.: 410 00 039. E-post: helge.karl@gmail.com
Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.

www.as.kirken.no
Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Halvor Aarrestad.
Granveien 6A, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 21 32.
E-post: Hala.privat@gmail.com
Saksbehandler: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
Tlf.: 64 96 23 47. E-post:
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.
E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke. Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie:
Svein Rindal. Tlf.: 924 22 079.
E-post: r234sv@gmail.com
Ås kirke. Syverudveien 11, 1430 Ås.
Tlf.: 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby. Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf.: 64 96 26 70. Fax: 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret:
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 64 96 26 72.
Saksbehandler: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes
Moe. Tlf.: 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf.: 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Kateket: Timea Bakay Holby.
E-post: timea.holby@as.kommune.no
Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke.
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirketjenerkontakt: Olav Aadalsbakke.
Nordby menighetssenter. Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf.: 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke. Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf.: 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
29. nov, 1. sønd. i advent, Matt 21, 10-17
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste for liten
og stor. Babysang deltar. S.M.K. Nygård.
A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Felles «Lys våken»gudstjeneste. T.B. Holby. K.H.K. Moe.
U. Bergroth-Plur.
6. des, 2. sønd. i advent, Joh 16, 21-24
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. S.A.
Bakke. Org.vikar. Søndagsskole med juleverksted og julegrøt etter gudstjenesten!
Ås kirke kl. 18: Lysmesse med speiderne.
S.A. Bakke. Håkon Andersen.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. Presentasjon av konfirmantene. S.M.K. Nygård.
J.M. Ågedal. A.C.P. Grolid. Kroer AdHoc.
Nordby kirke kl. 17: Lysmesse. K.H.K.
Moe. H.V. Wang.
Lørdag 12. desember
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og lys.
13. des, 3. sønd. i advent, Joh 5, 31-36
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. H.E.
Fagermoen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 17: Lucia-konsert. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. S.A.
Bakke. H.V. Wang.
20. des, 4.sønd. i advent, Matt 1, 18-25
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
24. desember, Julaften, Luk 2, 1-20
Ås kirke kl. 13.45, 15.00 og 16.15: Gudstjenester. G. Børresen. J. Grolid.
Ås arbeidskirke kl. 14.30: Gudstjeneste.
S.M.K. Nygård. A.C.P. Grolid.
Kroer kirke kl. 16: Gudstjeneste. S.M.K.
Nygård. A.C.P. Grolid.
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Nordby kirke kl. 13.45, 15.00 og 16.15:
Gudstjenester. S.A. Bakke. H.V. Wang.
25. desember, 1. juledag, Joh 1,1-14
Ås kirke kl. 11: Høymesse. G. Børresen.
J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Høymesse.
S.M.K. Nygård. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 13. Høytidsgudstjeneste.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
26. desember, 2. juledag, Joh 16, 1-4a
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. H.V. Wang. Kirkekaffe.
27. des., Romjulssøndag, Luk 2, 25-35
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
H.E. Fagermoen. H.V. Wang.
31. des., Nyttårsaften, Matt 11, 25-30
Ås kirke kl. 16: Fellesgudstjeneste.
G. Børresen. H.V. Wang.
3. jan., Kristi åpenbaringsdag, Joh 12, 42-47
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste for
liten og stor. Juletrefest kl. 12.30 med Ås
Bygdekvinnelag og Ås Landbrukslag.
S.M.K. Nygård. J.M. Ågedal.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse. S.A. Bakke.
Lørdag 9. januar
Ås arbeidskirke kl.14: Tro og lys.
10. jan, 2. sønd. i åpenbaringst., Joh 1, 29-34
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. G. Børresen.
J.M. Ågedal. Presentasjon av konfirmantene.
Kroer kirke kl. 11: NMS-misjonsmesse.
S.M.K. Nygård. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Misjonsmesse.
S.A. Bakke. Tore Laugerud.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 25.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2015

