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Biskopens
julehilsen
Prestens hjørne
Hver sorgfull sjel,
bli frisk og glad!
I skogen inn mot svenskegrensen i AurskogHøland kommune ligger Mangen kapell,
vakkert plassert på et høydedrag over
Viksjøen. Altertavlen er et glassmaleri av
Harald Borg fra 1956. Motivet er Jesus i
krybben. Rundt krybben har mennesker
samlet seg, og over krybben er det en
stjerne som gir lys til begivenheten.
Mangen kapell ble reist i 1903 fordi
skogsarbeidere og husmenn der inne trengte
et Gudshus som man kunne søke til, både
i glede og i sorg. Den lille og vakre tømmerkirken er bygget av skogens materialer
og knytter sammen natur, arbeidsliv og det
hellige rom.
De som bygde kirken, levde et tøft liv i
skogene. Arbeidet var tungt, og hverdagen
besto stort sett i å sikre nok mat på bordet.
Barnedødeligheten var høyere enn i dag,
og mange døde altfor tidlig. Rundt kirken
ble det anlagt en kirkegård som gjorde det
mulig for folk å besøke gravene og minnes
sine døde uten å være borte fra hjem og
arbeid i dagevis.
I glassmaleriet i kirken ser vi både slitne
arbeidsfolk og velstående samlet rundt
Jesusbarnet i krybben. Jeg liker å tenke at
når folk har samlet seg i Mangen kapell til
julegudstjenester, fikk de ny livskraft av
å se på bildet av Gud som kommer til alle
mennesker og lar sitt lys gi varme og håp

til alle. Altertavlen minner oss om at vi alle
er velkommen slik som vi er, til barnet i
krybben og til hvile i Guds nåde og kjærlighet. Altertavlen i Mangen er dypt rotfestet i
den virkeligheten der kirken først ble reist.
Likevel kan den også tale til oss alle, hvert
på vårt sted, med vår livsvirkelighet og vår
lengsel.
H.C. Andersen har i sin julesalme uttrykt
det slik (NoS nr. 45): «Hver sorgfull sjel,
bli frisk og glad, kast av din tunge smerte.
Et barn er født i Davids stad, til trøst for
hvert et hjerte. Til barnet vil vi stige inn, og
selv bli barn i sjel og sinn. Halleluja, halleluja, barn Jesus!» Velsignet og frimodig
julefeiring!
Atle Sommerfeldt,
biskop i Borg

Om framsida: Ikke Nidarosdomen, men Kroer kirke i høstfarger. Omsider er kirken pakket ut igjen og glitrer
i høstsola med kobberrødt og tett tak. Spiret med kors og værhane er tilbake på plass etter 18 år på lager. Les
mer om oppussinga av kirketårnet og overraskelsene underveis i arbeidet på side 6. Foto: Svend-Kristian
Martinsen.
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Innledning til gudstjenesten allehelgensdag 2019
Igjennom et år kommer det flere skoleklasser til kirken for å lære. Noen ganger
har jeg tatt imot elevene i våpenhuset, delt
dem inn i grupper på tre og tre og sendt
dem ut på kirkegården med oppdrag å finne
en grav, lese navnet, eller ett av navnene
som står på graven, fødselsår og dødsår, og
så regne ut hvor gammel vedkommende var
da hun eller han døde.
Når elevene kommer inn i kirken, deler
de hva de har funnet. Noen har funnet en
grav til et gammelt menneske som levde
for lenge siden. Andre har funnet noen som
nettopp er død, en i sin beste alder, et barn
eller en tenåring. Noen elever blir overveldet over at det ikke bare er gamle mennesker
som befinner seg på en kirkegård. Hvem er
disse de har funnet navn og alder på?
Det er mennesker som har levd i Ås,
samtidig med og før oss. Mange av dem har
vært med på å gjøre Ås til det gode stedet
det er. Nå er det vår tur til å ta et medansvar
for bygda, og bevare den som et fint sted.
Og kanskje, en gang i framtiden, skal andre
skolebarn gå ut på kirkegården og finne
våre navn, fødselsår og dødsår, og ta dette
med seg inn i kirken. For sånn er livet. Alle
har vi vår tid til å se hverandre og ta vare på
hverandre og å bygge et godt fellesskap for
hverandre.
Dette handler allehelgensdag om. Vi
minnes våre døde, tenker på dem i takknemlighet og sørger over at de ikke lenger
er sammen med oss. I gudstjenesten leser
vi opp navnene på de som har gått bort det
siste året.
Men allehelgensdag handler om mer enn
dette. Dagen er også en pekestokk mot en
evig framtid på den andre siden av døden
for oss alle sammen. Vanskelig å forstå,
men mulig å tro.
La oss være stille for Gud.
Georg Børresen, prest ved allehelgens
gudstjenesten i Ås kirke

I forbindelse med Åpen kirke allehelgen 2. og 3.
november fikk Garder Begravelsesbyrå spørsmål
om å sponse Ås menighet med blomster til alteret
i Ås kirke. Det ville byrået gjerne, og Ås Blomster
fikk bestilling på to buketter. Tusen takk til begge
firmaene for bidraget! Mange besøkte kirken både
lørdag og søndag. Ca. 70 personer kom innom i
forbindelse med besøk på kirkegården. Mange tente
lys, satt seg ned for en stille stund eller fikk en kopp
kaffe og pepperkaker rapporterer utvalget for Åpen
kirke v/Hanne-Marit K. Pettersen. Foto: Gro M.
Rønningen
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Det skjer i Ås og Kroer menigheteter
Trosopplæring i Ås og Kroer
Baluba
Er du mellom 1 og 7 år, glad i musikk og å
bevege deg? Da høres det ut som om Baluba
er stedet for deg! Baluba er et barnekor med
fokus på musikkglede og fellesskap. Har
du lyst til å starte i Baluba, er det bare å
ta turen til Ås arbeidskirke i Drottveien 41
en onsdag mellom kl. 17.45 og 18.30. Siste
øving før jul er 27. november, oppstart etter
jul blir i januar. For å holde deg oppdatert,
legg deg inn i Facebook-gruppa «BALUBA
barnekor Ås».
Lys Våken for 11-åringer
Lørdag 30. november inviteres årets
11-åringer i Kroer og Ås til en Lys våkenovernatting i Ås arbeidskirke. Sammen
skal vi leke, bli kjent med hverandre og med
kirken, synge litt og ha det moro! Søndag
1. desember feirer vi gudstjeneste i Ås
arbeidskirke kl. 11. Invitasjoner er sendt i
posten til våre medlemmer og tilhørende,
men alle 11-åringer er velkommen! Ta kontakt med ingrid.oygard@as.kommune.no
ved spørsmål.
Juleverksted for alle barn i Ås
arbeidskirke 1. desember
Den 1. desember er det gudstjeneste med
søndagsskole i Ås arbeidskirke kl. 11. Etter
kirkekaffen, samles vi til juleverksted. Her
blir det mulig å lage mye forskjellig julepynt
og julegaver, og få ordentlig julestemning.
Store og små er hjertelig velkommen til et
hyggelig og kreativt fellesskap. Kr 30 per
person.
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Ungdomsarbeidet D41 – ÅSOME
Ungdomsarbeidet,
tilknyttet
KFUK/
KFUM, samles i Ås Arbeidskirke hver
fredag kl. 18.30–22.30. Her møtes ungdommer i alderen 13–20 år for å ha det gøy
sammen. 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 tenner 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 felles
skapet!
Følg D41 på snap (D41-aasome) og på
Facebook («D41 – Åsome) for å få mer
informasjon om hva som skjer hver fredag.
Grøtfest
Fredag 20. desember arrangerer D41
grøtfest og gudstjeneste for ungdommene
i menigheten. Vi møtes kl. 19 i Ås
arbeidskirke, spiser grøt sammen, har noen
leker og aktiviteter og avslutter kvelden
med gudstjeneste. Hjertelig velkommen!
Konsert på Moer sykehjem 13.12.
I mange år har Ås TenSing hatt konsert på
Moer Sykehjem, og selv om nå TenSing
ikke består i samme grad, har ungdommene
i D41 bestemt seg for å holde tradisjonen
ved like. Fredag 13. desember stiller de opp
med musikk og sang for beboerne på Moer.
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KRIK Ås er en forening for idrettsglad
ungdom i alderen 13–19 år som ønsker å ha
et kristent treffsted. Vi samles annenhver
søndag kl. 19–21 i gymsalen på Åsgård
skole. Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek
og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og
deltar på enkelte cuper. Kunne du tenke deg
å få litt mosjon annenhver søndag i et godt
fellesskap? Velkommen på KRIK!
Datoene fremover er:
• 1. desember
• 15. desember
• 5. januar
• 19. januar (volleyballturnering +
gudstjeneste)
• 2. februar
• 16. februar
Volleyballturnering 19. januar
Søndag 19. januar kl. 19 arrangerer KRIK
Ås en volleyballturnering på Åsgård skole.
Her er det lav terskel for å være med, og alle
ungdommer som ønsker, kan være med!
Som avslutning på kvelden feirer vi guds
tjeneste i gymsalen når premieutdelingen er
unnagjort.
Har du spørsmål angående ungdoms
arbeidet i Ås og Kroer menigheter, ta kontakt med kapellanen/barne- og ungdomspresten: Ingrid Ulvestad Øygard,
ingrid.oygard@as.kommune.no

Ås barne- og ungdomskantori under Syng høst i
Kroer kirke 3.11. Foto: Bonsak Hammeraas.

Ås barne- og ungdomskantori
– bli med!
Ås barne- og ungdomskantori ønsker seg
flere sangere. Vi øver på mandager kl. 17.–
18. i Ås arbeidskirke (Drottveien 41). Koret
er for 1.–9. trinn. Semesteroppstart mandag
6. januar.
Vi anser oss som en «korskole» (kantori).
Den er åpen for alle – uavhengig av kirkemedlemskap. Med sin musikkprofil ønsker
kantoriet å prege kirkens virksomhet i Ås
og Kroer menigheter. Kantoriet ønsker at
musikken skal være tilgjengelig for alle og
en arena for alle barn og unge som ønsker
musikalsk tilhørighet.
Koret ledes av kantor Jostein Grolid.
Meddirigent er Anne Christine Pittet
Grolid. Av og til får vi også hjelp av en
stemmepedagog. Koret ønsker å ha et sosialt miljø der hver enkelt sanger får utvikle
ferdigheter både sosialt og musikalsk, og
oppleve å prestere sammen med andre foran
et publikum. Vi har også hjelp av to unge og
dyktige hjelpedirigenter, Mari og Johanne.
Kontingent pr. semester er kr 200. Ved
innspill eller spørsmål kan du kontakte dirigent Jostein Grolid, tlf.: 412 87 055, e-post:
jostein.grolid@as.kommune.no. For øvrig
er det bare å møte opp på første øvelse etter
nyttår. Vi sees mandag 6. januar!
Jostein Grolid
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Det skjer i Kroer
Kroer kirke skinner igjen
Det ble en lang reise.
Arbeidet med å reparere Kroer kirke
startet i midten av april. En optimistisk plan
la opp til at vi skulle være ferdig før fellesferien. Men det ble slutten av oktober før
presenningene ble fjernet og kirken igjen
kunne skinne.

Værhanen før og etter restaurering.

Vindusramme før og etter restaurering.

Vindusrammene ble demontert og kjørt
til et snekkerverksted. Der ble de tørket
og pietetsfullt renovert. Biter av råttent og
sprukket treverk ble erstattet med nytt, og
alt ble grunnet og malt. Utvendig panel ble
skrapt og pusset etter alle kunstens regler.
Stedvis råte i vinduskarmer og sålebenk ble
fjernet og erstattet med ferskt treverk.
Det knyttet seg en viss spenning til tilstanden øverst i tårnet. Da kopperplatene
var fjernet, kom det til syne store råteskader. Treverket var som kaffegrut, og det
måtte skjøtes inn nye bjelker av malmfuru.
Vedvarende vind og sprutregn forsinket
arbeidet og gjorde at det trengte inn vann
på orgelgalleriet og våpenhuset.
Kronen på verket – spiret med kors og
værhane – var et kapittel for seg. Det meste
av dette ble tatt ned før 2001. Spiret var
tydelig angrepet av galvanisk korrosjon på
grunn av uheldig kombinasjon av metaller.
Det ble en følelsesmessig dyptpløyende
og faglig opphetet diskusjon om valg av
materialer for det nye tårnspiret. Antikva6

Nå er Kroer kirke igjen utstyrt med tett tårn og spir
med kors og værhane.

rene vant til slutt og bestemte at den nye
konstruksjonen skulle ligge så nær opp til
den opprinnelige som mulig. Den holdt jo
tross alt i 75 år. Og vakkert ble det!
Tekst og foto: Svend-Kristian Martinsen.
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KroerAdHoc med solist Elisabet Voll Ådnøy.

Salmekveld i Kroer kirke
135 mennesker deltok under salmekvelden
søndag 3. november i Kroer kirke. Stuende
fullt! Sokneprest Jan Kay Krystad var konferansier. Ås barne- og ungdomskantori og
KroerAdHoc var forsangere på kjente og
mindre kjente salmer. Elisabet Voll Ådnøy
stilte som sopransolist. Sindre Skeie og
Jostein Grolid delte på plassen bak flygelet,
mens Kroers kantor Anne Christine Pittet
Grolid dirigerte korene og spilte fløyte.
Ottar Dahl synger vanligvis bass i Kroer
AdHoc, men denne kvelden stilte han med
tuba. Det hørtes også cellotoner fra en gutt i
kantoriet. Salmekvelden ble sponset av Borg
Bispedømme som fyller 50 år «omtrent på
denne tida». Det var derfor perfekt å starte
med en salme fra 1969, nemlig Per Lønnings «Gud, i en tid da alle krefter røynes»
fra 1969, hvor teksten (dessverre) er like
aktuell i dag. Resten av kvelden var viet
salmene til Eyvind og Sindre Skeie. Eyvind
står bak 53 salmetekster i dagens salmebok.
Svend-Kristian Martinsen.
Foto: Bonsak Hammeraas

Eyvind Skeie og Jan Kay Krystad.

Lysmesse i Kroer kirke
Det blir lysmesse i Kroer kirke søndag
1. desember kl. 19. KroerAdHoc synger
adventssanger, og det blir instrumentale innslag ved blåsere fra Vestby og Ås
musikkorps. Konfirmanter deltar med
lesing og lystenning, Jan Kay Krystad er
forrettende prest. Vel møtt!
Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Vær deg selv. Stå opp for andre.
Beregnet for barn fra 3. til 7. klasse.
Vi møtes på Kroer Samfunnshus annenhver torsdag kl. 18 til 20.
Tilsluttet Norges KFUK/KFUM. Drives i regi av Kroer Menighet
.
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Det skjer i Nordby menighet
Krybbevandring og julekonsert

Nordby Kid Sing stilte sterkt og løp inn mange tusen
kroner til KFUK - KFUM Global under Globalløpet
under årets barnefestival.

Nordby Kid Sing på
barnefestivalen i Ski
Helgen 12.–13. oktober deltok Nordby Kid
Sing på KFUK-KFUM sin årlige barnefestival. I år ble festivalen arrangert i Ski.
14 spente sangere fra Nordby deltok på
arrangementet sammen med over 100 andre
barn. Helgen inneholdt show, myldretorg,
globalløp, kampkveld, gudstjeneste og
masse annet moro. Barna storkoste seg, og
vi gleder oss allerede til neste år.
Tekst og foto: Julie Lillehaug Kaasa,
leder i Nordby Kid Sing.

Alle 5-åringer invitteres til julekrybbe
vandring onsdag 4. desember kl. 17–18
på menighetssenteret. Vi skal se nærmere
på selve julekrybben og høre om det lille
Jesusbarnet som ble født i Betlehem.
Påmelding sendes til kateketen på e-post:
timea.holby@as.kommune.no eller telefon
909 39 054. Ta kontakt hvis du lurer på noe,
eller om det er noe som vi skal ta hensyn til.
Vi ønsker å ha alle med!
Etterpå skal vi spise sammen med barna
fra barnekoret Kid Sing, For de har invitert
alle med på julekonserten sin i Nordby
kirke fra kl. 18.30. Altså: Julekonsert med
Kid Sing onsdag 04.12. kl. 18.30 i Nordby
kirke!

Julesamling for barnehagene
Menigheten skal ha julesamling for barnehagene i uke 49 og 50. Noen barnehager
kommer i Nordby kirke, andre skal vi
besøke. Organist Hans Dur Molvik blir
med. Det blir gøy!

Mer Babysang
Nytt Babysang-kurs starter på Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret torsdag 23. januar
kl. 12. Det blir fire samlinger, 23.01., 30.01.,
06.02. og 13.02. Babysang betyr mye for
mødrene: å komme ut, ha et sosialt nettverk,
få en god lunsj og prate. I høst har også tre
fedre fulgt barna sine på Babysang! Ta
kontakt med kateket Timea Bakay Holby,
e-post: timea.holby@as.kommune.no, tlf.:
909 39 054.
Kasper Holte Rynning koser seg på Babysang, sammen
med de andre barna. Foto: Camilla Ruud Holte.
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Oppstart for konfirmantene
Første undervisningsdag for det nye konfirmantkullet i Nordby blir lørdag 18. januar
kl. 10–14 på Nordby menighetssenter.

Karnevalgudstjeneste 09.02.
Vi minner om karnevalgudstjenesten
søndag 9. februar kl. 11 i Nordby kirke. Da
inviteres spesielt 10-åringene til kirken.

Timea Bakay Holby,
kateket i Nordby

Marianne Sørensen Berg

Julekonsert 15.12.

Toner i advent
med Nordbykoret
Nordbykoret inviterer til julekonsert i
Nordby kirke søndag 8. desember kl. 18.
Vi har vært så heldige å få med oss vår
nye organist Hans Dur Molvik på orgel
og klaver. Kjell Magnus Sandve dirigerer
Nordbykoret og deltar som solist. I konserten får du høre julemusikk fra Norge,
Sverige, England og Frankrike, for eksempel:
Jul, jul strålande jul, Carol of the bells,
Stille natt, Det hev ei rose sprunge, You
are the light, With boughs of holly, O helga
natt, Deilig er jorden.
Billetter kr 100.
Nordbykoret,
Kjell Magnus Sandved

Velkommen til julekonsert i Nordby
kirke søndag 15. desember kl. 18. Marianne Sørensen Berg har tatt med seg sine
solistvenner til en rørende konsert med
sangernes julefavoritter. Vi vil blant annet
synge «Himlen i min favn», «Mary did
you know», «Himmel på jord» og «Romjulsdrøm». Kveldens solister: Helena Bjørk
Sandvik, Håkon Sønsterud Tollefsrød,
Marianne Sørensen Berg, Jesper Edvardsen, Trine Holst og Hans Dur Molvik. Fri
inngang!
Hans Dur Molvik,
organist i Nordby

Kirketreff i Nordby
Velkommen til Kirketreff i Nordby hver
annen torsdag kl. 12–13.30. Sang, musikk
og andakt i kirken, og formiddagsmat på
menighetssenteret. Vi fortsetter på nyåret
med første treff torsdag 16. januar kl. 12.
De to neste blir 30.01. og 13.02. Koordinator Anne-Lise Røed, tlf.: 951 02 080.
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Reisebrev fra Etiopia
19.–27. oktober fikk jeg og prostidiakon
Atle Eikeland være med på en tur til Etiopia i regi av Kirkens Nødhjelp. Turen var
en mobilisering frem mot Fasteaksjonen
2020. Vi var til sammen 13 personer som
reiste for å se på noe av arbeidet Kirkens
Nødhjelp gjør i Etiopia, og som pengene fra
Fasteaksjonen 2020 skal gå til.
Første dag var vi i hovedstaden, Addis
Abeba. Vi fikk sett litt av byen, vært på
kunstgalleri og spiste god og tradisjonell
mat, det vil si injera. Byen ligger ca. 2500
moh. og gjorde alle oss nordmennene andpustne på null komma niks. Lite visste vi
om at vi skulle vandre på rundt på 3000
moh. de neste dagene – høydetrening kaller
jeg det.
Neste dag fikk vi omvisning og litt
undervisning på Kirkens Nødhjelps kontor
før vi reiste til Ankober-distriktet for å
besøke prosjekter. Kirkens Nødhjelp i Etiopia jobber både med klima, kjønnsbasert
vold, reproduktiv helse, vann, sanitære
forhold og hygiene. Vi fikk besøke litt ulike
prosjekter på turen vår, og jeg vil fortelle
om noe av det her.
Vi besøkte landsbyen Aliyu amba og ble
fortalt hvordan de der målrettet jobber for å
utrydde omskjæring av kvinner. For fem år
siden ble alle jentebarn omskåret. Nå har de
sluttet med det. Dette ligger det mye strategisk og godt arbeid bak. En av de viktigste
samarbeidspartnerne i dette arbeidet er den
ortodokse kirken og deres organisasjon
DICAC. I Aliyu amba besøker prestene
hver familie med nyfødt barn og informerer
om at kirken fordømmer omskjæring av
kvinner.
Dagen etter var vi i landsbyen Chefa der
de nå har fått en vanntank! For 28 år siden
sendte de den første anmodningen til lokale
myndigheter om hjelp til å få bedre vannforsyning. Penger fra Kirkens Nødhjelps
TV-aksjon i 2014 ble løsningen. Prosjektet
10

Kapellan Ingrid Ulvestad Øygard og prostidiakon
Atle Eikeland 3000 m.o.h. på tur i Etiopia.

To kvinner ved vannposten i Chefa.

ble satt i gang sammen med DICAC, og 6
måneder senere fikk landsbyen endelig en
vanntank på 50 000 liter som fylles opp
regelmessig fra en kilde flere kilometer
unna via vannrør! Denne tanken forsyner
10 vannstasjoner og 2 enkeltkraner i lands-
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Ortodoks prest og Ingrid Ulvestad Øygard i Ankober, i Etiopia.

byen slik at 3500 personer nå har tilgang
på rent vann! En rørt landsbysjef stod foran
oss og takket veldig. Nå er det landsbyens
oppgave å fortsette arbeidet. Det trengs
flere vannstasjoner for å nå alle i landsbyen.
Nødhjelp og myndiggjøring står sentralt i

måten Kirkens Nødhjelp arbeider på.
For meg personlig ble det også en sterk
opplevelse å møte de ortodokse prestene i
Ankober. Som ung kvinnelig prest var jeg
forberedt på å ikke bli anerkjent av dem,
siden de ikke har kvinnelige prester i sin
kirke. Jeg var usikker på hvordan de ville
reagere. Da vi i Aliyu amba ble stående å
prate litt, og den ene presten der skjønte at
jeg også var prest, lyste han opp og gav meg
en spontan og hjertelig klem! Etterpå stod
han og holdt meg i hånden en god stund.
Det var en anerkjennelse og en varme jeg
virkelig ikke forventet. Det var rett og
slett utrolig rørende, og noe jeg bærer med
meg i mitt økumeniske hjerte! Fokuset til
prestene jeg møtte i Ankober-området, var
utrolig inspirerende. De hadde omsorg og
blikk for lokalmiljøet sitt, og var lite opptatt
av forskjellene mellom min kirke og deres
kirke – vi tror alle på den samme Gud.
Siste del av turen gikk til Lalibela, litt
lenger nord i landet. «The second Jerusalem» kaller de byen, og den er et pilegrimsmål for mange kristne i Etiopia. Her fikk vi
sett på de 900 år gamle kirkene og gikk til
et kloster langt oppi fjellene. Opplevelsen
av Lalibela ble noe ambivalent for min del.
En vakker by med lang tradisjon og vakre
kirker, samtidig som det er mye turisme
der som også har satt sitt preg på byen og
miljøet. På de andre stedene vi besøkte i
Etiopia, opplevde vi ingen tigging, mens i
Lalibela var de vant til hvite, rike turister
og nærmest opplært i hvordan de skulle
oppnå kontakt, sympati og få penger.
Vi møtte utrolig mange inspirerende,
sterke og flotte mennesker disse dagene.
Jeg skulle så gjerne ha fortalt dere om alle
prosjektene og alle menneskene, men da
hadde Menighetsbladet blitt dobbelt så tykt.
Dette var altså et lite drypp. Og så lover jeg
å fortelle mer ved andre anledninger frem
mot Fasteaksjonen 2020!
Tekst og foto: Ingrid Ulvestad Øygard,
kapellan/barne- og ungdomsprest
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Prostens hjørne
Søndagstanker om det som samler
«Verden er for sterk for en delt kirke» var
et slagord for den økumeniske bevegelsens samfunnsengasjement på 1980-tallet.
«Kristus har gitt sitt liv for en verden og en
menneskehet» ber vi i en av takkebønnene
for nattverden i våre gudstjenester i dag,
preget av impulser fra denne bevegelsen.
Samtale og samarbeid må fortsette
Samtalen og samarbeidet mellom de ulike
kirkesamfunnene skal og må fortsette. De
utfordringene vi står overfor som verden i
dag, antar dimensjoner de fleste av oss ikke
kunne ha forestilt oss på 80-tallet. I troen
på Kristus, og som Kristi kropp i verden,
har vi som oppgave å formidle og fremme
sosialetisk refleksjon og engasjement, holdt
sammen med en spiritualitet som fastholder
livslinjen mellom nådemidler, tradisjon og
livet nå. Verden er blitt så liten, og jordens
utfordringer så store at vi må bruke energien
på å søke enhet og felles retning istedenfor
å bruke energi på splittelse og motstand.
Utfordringene for en delt menneskehet
I vår tid kan kirken trenges som budbærer
for enda et slagord: «Utfordringene er for
store for en delt menneskehet». Kirken som
misjonal og diakonal kraft i lokalsamfunnet
og i verden har stadig nye oppgaver å gå inn
i, båret av troen på evangeliets helbredende
og frigjørende kraft, og med lyset som
avdekker skaperkreftene og kjærligheten
der de fins.
Klimakrisen er den ene åpenbare utford
ringen jeg tenker på. Den utfordrer og spør
etter alt vi er og har med oss i bagasjen som
mennesker, og lar oss ikke være alene om
våre verdier og valg.
Dialog for gode og trygge lokalmiljø
er den andre er utfordringen. Vi må tenke
12

Hege Fagermoen i vante omgivelser, med musikk
som samler. Foto: E. Fløistad.

enhet og fellesskap på andre måter enn
for ikke så lenge siden, da «den norske
enhetskulturen» var et felles grunnlag for
lokalsamfunnet. Det at noen fremdeles
drømmer seg tilbake til den tiden, kan i seg
selv utgjøre en trussel mot den bevegelsen
som søker mot fellesskap og sammenheng
på vår tids premisser.
Innlegg på Facebook
Hva er vår tids premisser? Det var to Facebook-innlegg som sporet meg til disse funderingene, en søndag etter en gudstjeneste.
Jeg vil dele disse her fordi de har noe felles.
Nils-Tore Andersen skrev dette den 19.08.,
med tittelen «Møkk er møkk, uansett tro»:
Vi er en sammensatt befolkning i Norge.
De fleste av oss tror på Gud, men stadig
flere gjør det ikke. Vi er ikke lenger en
enhetsnasjon med felles referanser for etikk
og moral. Samtidig opplever vi at vi ofte
står overfor de samme etiske utfordringer
enten vi tror eller ikke. Den nå avdøde
norske biskopen, Bjørn Bue, sa en gang i
forbindelse med kampen mot pornografi:
«Hvis noen dumper et lass med møkk utenfor husert vårt, spør jeg ikke naboen hva
han tror om Gud før vi kan gå sammen om
å rense gata.» Med det ville han si at det
finnes verdier å kjempe for hvor det ikke
spørres om tro eller ikke tro.
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Et slikt felles prosjekt er for eksempel
skaperverket, jorden og miljøet. Kampen
mot alt som vil ødelegge skaperverket, er
en felles kamp uansett tro eller mangel på
tro. Det er en utfordring til oss alle. Som
kristne tror vi at Gud har skapt jorden og
alt det som fyller den. Vi forstår også ut fra
Bibelen at vi som mennesker har fått ansvar
for at skaperverket forvaltes slik at jorden
også i framtiden kan være et godt hjem for
mennesker og et mangfold av levende arter.
Vi mennesker eier ikke jorden og alt den
rommer, men vi er selv en del av skaperverket og ikke naturens herskere.
Vi er som borgere i Norge privilegerte,
og med det følger et stort forvalteransvar
– enten vi tror på Gud eller ikke. En klok
amerikansk kirkeleder sa det en gang på
denne måten: «Jeg tror ikke Gud kommer
til å spørre oss om hvordan han skapte
verden. Han kommer til å spørre oss om
hva vi gjorde med det han har skapt.» Der
ligger utfordringen.
Det andre innlegget er hentet fra dagene
etter skuddene Philip Manshaus avfyrte i
moskéen på Skui i Bærum, etter først å ha
tatt livet av sin stesøster. Vidar L. Haanes
la den 16.08. ut disse to utrolig fine sitatene
av Shamaila Noreen, hentet fra Lars Unar
Larsen Vegsteins artikkel i Klassekampen
den 15.08. (www.klassekampen.no):
– Vi har her en familie som lider blant
annet gjennom tapet av en søster og sjokket over Philip (Manshaus) sine valg.
Jeg hadde sterkt behov for å fortelle ham
[broren] at muslimer ikke legger familien
hans eller Philip for hat. Philip er fortsatt
deres sønn og bror, og han er fremdeles vår
samfunnsborger.
– Vi muslimer har gjennom denne tragedien en mulighet til å vise våre verdier i en
tid der muslimhets og uvitenhet har fått rotfeste. At vi velger medfølelse framfor hevngjerrighet, kjærlighet over hat, støtte fram-

for avstand. At så mange norske muslimer
har vist sin støtte, viser meg at vi er forent
om noen universelle verdier, uavhengig av
trosretning. Vi kan bare kjempe for å holde
på disse verdiene ved å stå samlet …»
Fellesnevneren for disse to innleggene er
viljen til å erkjenne at ett trossamfunn alene
ikke har monopol på verdier som neste
kjærlighet eller medfølelse. De er felles
menneskelige og kan knytte oss sammen
og skape fellesskap på tvers av skillelinjer.
Innleggene bæres samtidig av en anerkjennelse av troen som drivkraft for å søke
sammen i stedet for å splitte. Troen viser vei
til dype menneskelige behov og til verdier
vi som troende gjenkjenner og respekterer
hos den andre.
Én verden og én menneskehet
Som kristne tror vi at Kristus har gitt sitt
liv for én verden og én menneskehet. Det
innebærer at vi som kirke kan gå alt og
alle i møte med den medfølelsen og neste
kjærligheten som Jesus både levde, lærte,
døde og sto opp for. Samtidig må vi være
åpne for det som forener, bygger og skaper fellesskap lokalt, og som samtidig kan
være med å gi retning og mål for våre valg
globalt. I det ligger en anerkjennelse av at
vi også finner dette andre steder enn i kirkens fellesskap eller i det som noen kaller for
vår egen kultur. For vi er én verden og én
menneskehet. Globalt og lokalt.
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Kirkeskyss

Har du særlige vansker med å komme deg
til kirke? Ring Diakoniutvalget på forhånd
(tlf.: 950 04 667), innen fredag før den
aktuelle søndagsgudstjenesten.
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Diakonhjørnet
I dette nummeret av Menighetsbladet kan
du lese om at kapellan Ingrid Ulvestad
Øygard og undertegnede nylig var i Etiopia.
Kirkens Nødhjelp tok oss med til Afrika
for å inspirere menigheten i arbeidet med
Fasteaksjonen 2020. Den går av stabelen
31. mars. Vi fikk se prosjekter pengene
fra aksjonen er med på å finansiere. Det
var sterkt og inspirerende. Vi møtte også
«vår misjonær», Sophie Küspert-Rakontondrainy fra Det Norske Misjonsselskap
(NMS) som jobber med Green Lip, landsbyutviklingsprosjektet Ås menighet støtter
i Vest-Etiopia.
Å se prosjektene og høre fortellingene
fra lokale medarbeidere hos NMS, Kirkens
Nødhjelp og deres samarbeidspartnere
gjorde inntrykk. Målgruppen for Kirkens
Nødhjelp og NMS er folk som trenger det
meste. Mennesker som er ekstra fattige,
utstøtte, sett ned på og foraktet. De får
hjelp. Ikke bare får de hjelp til å klare seg,
men enda viktigere, prosjektene yter hjelp
til selvhjelp, økt selvrespekt og myndiggjøring.
«Jeg var blant de fattigste av de fattigste,
men nå kan jeg forsørge barna mine», sa en
aleinemor som etter å ha fått startkapital,
nå drev egen virksomhet. «Samtidig har jeg
fått tilbake min verdighet». Sophie fortalte
om mennesker fra små folkegrupper som
tidligere led av selvforakt, og som nå er
stolte av sin bakgrunn. Bevisstheten om at
de var like mye verd for Gud som andre,
gav dem styrke, blant annet til å stå opp
mot urettferdighet og utfordre foraktfulle
holdninger de møtte fra andre mennesker.
Norge er en velferdsstat. De fleste vil, i
teorien, kunne si seg enige i et utsagn om
at alle er like mye verdt. Men også blant oss
er det mennesker som føler seg foraktet,
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stemplet og ikke sett på som dem de er. Vi
trenger å bli utfordret på hvordan vi ser på
våre medmennesker. Forhåndsdømmer vi
også, for eksempel ut fra gruppetilhørighet,
eller møter vi folk med åpenhet og respekt?
På en konfirmantleir for snart 30 år siden
kom en av de såkalt «kule» guttene bort til
meg en av de siste dagene. Han var tydelig
rørt da han sa. «Etter denne leiren skjønner
jeg at jeg har gått glipp av mye når jeg har
stemplet klassekamerater som kjedelige og
teite. Så feil jeg har tatt! Nå tror jeg noen
av dem jeg så på som kjedelige, har blitt
mine beste venner. Jeg har fått øynene opp
for hvordan jeg skal møte medmennesker».
Vakkert sagt av en 15-åring, og en utford
ring til oss alle.
Selv ble jeg utfordret over at denne
gutten ikke var så overfladisk og ureflektert
som jeg hadde fått inntrykk av. Fordommer og forutinntatte holdninger vil vi slite
med hele livet. Men som kristne tror vi at
ved å innrømme dette for Gud, og be ham
forandre våre holdninger, kan vi se med
nye øyne og oppleve at alle mennesker er
dyrebare og unike.
Atle Eikeland,
prostidiakon

Besøksvenn/turvenn noe for deg?
En eldre ensom kvinne i Ås ønsker et menneske å gå på tur med en dag i uken og i
løpet av helgen.
Familien stiller opp i den grad det er
mulig, men trenger avlastning. Er dette
noe for deg? I så fall kontakt prostidiakon
Atle Eikeland for nærmere informasjon.
948 56 362/atle.eikeland@as.kommune.no
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Frivillige på Moer sykehjem

Diakoniutvalgets aktiviteter

Vi er en gruppe frivillige som besøker folk
på Moer sykehjem hver fredag, tre frivillige
hver gang. Jobben vi gjør, er trivelig for oss
og viktig for dem vi hjelper. Beboerne er
avhengig av hjelp for å komme seg til og
fra kapellet; mange må kjøres i rullestol, og
pleierne har ikke mulighet til å gjøre dette.
Vi er 9–10 som deltar i dette arbeidet. Ved
sykdom og andre ting som skjer, er vi veldig sårbare, og enkelte av oss må stille litt
for ofte. Altså trenger vi flere. Du trenger
ikke være med mer enn en gang i måneden,
og det går fint at vi bytter oss imellom.
Møt gjerne opp etter kl. 10.15 på en
fredag, så får du se hvordan vi jobber. Etter
andakten samler vi oss til lunsj i kantina,
med god mat til billig penge og hyggelig
samvær. En fredag i måneden går vi også
sammen med prest og kantor opp til Moertunet, de av oss som har tid. Nå trenger vi så
sårt flere som kan være med på laget vårt!

Kirketreff i Nordby kirke og menighetssenteret annenhver torsdag 12.00–13.30.
Koordinator Anne-Lise Røed, tlf. 951
02 080. Siste gang før jul. 28.11. Oppstart
over nyttår: 16.01.
Åpent hus onsdager 11–13 i Ås
Menighetshus, Johan K. Skanckes vei 7.
Koordinator Ingrid W. Krag-Rønne, tlf.
478 56 929. Siste gang før jul er onsdag 18.12.
Andakter på Moer sykehjem fredager
11.00–11.30. og Ås demenssenter noen
fredager 11.30., koordinator Gro Mette
Rønningen, tlf. 971 76 023. Siste før jul
på sykehjemmet: 20.12. og julaften. På Ås
demenssenter: 29.11. Gudstjeneste 2. juledag kl. 11. Oppstart over nyttår: 03.01. på
sykehjemmet.
Hyggekvelder i Dr. Sødrings vei 8–10.
Koordinator Terje Sørhaug, tlf. 419 32 624.
Middagsservering i Dr. Sødrings vei
8–10 hver torsdag kl. 13. Koordinator Tora
S. Roberts, tlf.: 414 46 643. Siste gang i år:
19.12. Oppstart over nyttår: 09.01.
Ledsagertjeneste, et løpende tilbud.
Koordinator Gro Mette Rønningen, tlf.
971 76 023.
Kirkeskyss: Koordinator Odd Henning
Unhjem, tlf.: 473 05 795.
Besøkstjenesten har delvis pause for
tiden. Kontaktperson: Helge Skinnes, tlf.
954 27 943.
Tro og Lys Follo: Leder Marit Rauset.
Lørdagssamling 14.12. kl. 14.

Gro Mette Rønningen,
diakoniutvalget.

Ca. 15 frivillige fordelt på grupper med 3–4 del
takere serverer middag levert fra sykehjemmets
kjøkken, til beboere i Dr. Sødrings vei 8–10. Det
skjer hver torsdag kl. 13. Frivillige på bildene er
Solfrid Corneliussen, Helene Schmidt og Tora S.
Roberts. Foto: Terje Sørhaug
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Ås Barne- og ungdomskantori i Kroer kirke.

Ås kirkekor, Kragerø kantori. musikere og solister
under konserten 17.november.

Lucia-konsert i Ås kirke

Ås kirkekor

Velkommen til Lucia-konsert i Ås kirke
søndag 15. desember kl. 17.

Ås kirkekor dirigeres av kantor Jostein
Grolid, med hjelp at to dyktige hjelpedirigenter. Koret har eksistert siden 1966, med
unntak av en «pause» fra 1981 til 1988. Nå
består koret av 30 motiverte sangere. Koret
deltar regelmessig ved flere gudstjenester
gjennom året, og ved konserter 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 dirigenter og sangpedagoger. Vi
har øvelse hver torsdag kl. 19–21.30 i Ås
kirke. Ta kontakt med vår dirigent eller møt
opp på en øvelse. Første øvelse over nyttår
er torsdag 9. januar kl. 19. Ta kontakt med
Jostein Grolid, tlf.: 412 87 055 eller epost:
jostein.grolid@as.kommune.no.

Medvirkende:
• Ås Barne- og ungdomskantori med unge
solister.
• Ås Korforening, dirigent Christian Killengren.
• Ås Kirkekor, dirigent Jostein Grolid.
Velkommen til en livlig og flott konsert med
en herlig blanding av barn og voksne som
aktører! Sammen skal vi lage en hyggelig
og tradisjonsrik Lucia-konsert med stem
ningsfylt og rørende Lucia-opptog og vakre
julesanger, både kjente og mindre kjente.
Selvsagt får også publikum anledning til å
synge med!
Det er som alltid fri adgang, men fullt
mulig å gi kollekt etter konserten til dekning av Kantoriets utgifter. Konserten er
støttet av Ung Kirkesang (www.sang.no)
og arrangeres av Ås Barne- og ungdomskantori.
Tekst og foto: Jostein Grolid,
kantor i Ås

.
Ås kirkekor fikk stående applaus etter
konsert med Mozarts Requiem og
Kroningsmesse sammen med Kragerø
kantori, solister og orkester i Ås kirke
den 17. november. Foto: Hanne-Marit
Kjus Pettersen.
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ÅsEnsemblet med 2 x
Desembernatt 23.12.
Vakker korsang kvelden før kvelden.
ÅsEnsemblet øver på spreng for nok en
gang å kunne tilby sine sambygdinger og
tilreisende en god og avslappende musikkopplevelse kvelden før kvelden. Konserten
Desembernatt i Ås kirke lille julaften, 23.
desember, er for svært mange Ås-folk like
tradisjonsfylt som nasjonaldagen. Det blir
også i år to konserter, kl. 20 og kl. 22.
Repertoaret er kjent og kjært, med noen
overraskende innslag. Publikum får dessuten høre vakker solosang og fremragende
instrumentale toner. ÅsEnsemblets dirigent
er Inger Torbjørnsen. Hun leder et kor som
i år teller nærmere 50 kvinner og menn.
Desembernatt er, ved siden av vårshowet i
Ås Kulturhus annethvert år, korets viktigste satsing. Billetter til konserten kjøpes på
Superinvite via korets nettsider, eller i døra.
St. Hallvard-guttene. Foto: Line Lyngstadaas.

Ås Gospelkor Foto: Harriet Kjus Müller-Tyl.

Jul i hjertet
Konsert med Ås Gospelkor 04.12.
Ås Gospelkor inviterer til julekonsert i
Ås arbeidskirke onsdag 4. desember kl. 19.
Vi byr på kjente julesanger som «Mitt hjerte
alltid vanker», «Nordnorsk julesalme»,
«This little light of mine» og «En stjerne
skinner i natt». Det blir servert kaffe, pepperkaker og saft. Velkommen!
Harriet Kjus Müller-Tyl,
dirigent

Julekonsert med
St. Hallvard-guttene
Velkommen til gregoriansk julekonsert
med St. Hallvard-guttene i Ås kirke fredag
20. desember kl. 19. Dørene åpnes kl. 18.30.
Den eldgamle gregorianske tradisjonen
byr på mystikk, ro, ettertanke og hjelp til å
senke skuldrene. St. Hallvard-guttene byr
på flere kjente og kjære julesanger. I år får
du i tillegg høre guttekoret i noe så sjeldent
som korimprovisasjon. Det skjer noe helt
unikt når musikk blir skapt i øyeblikket.
Opplev at dirigent Hans Dur Molvik ikke
bare leder koret, men også spiller på koret
som et instrument. Konserten varer én
time. Billetter kjøpes på Ticketmaster.no.
Bernd Klare,
manager for St. Hallvard-guttene
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Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
Magnus Øyvind Lange og Ivar Skuterud fikk Lions Musikkpris for 2019.

Lions Musikkpris til Magnus Øyvind Lange og Ivar Skuterud
Under «Kulturkonserten.aas – musikken gror i Ås» den 13.10. opptrådte mange dyktige
elever fra Kulturskolen. Alle bidro til en flott konsert i Ås kirke. Lions Musikkpris på kr
10 000 ble i år delt ut til to utøvere: Magnus Øyvind Lange (cello) og Ivar Skuterud (elgitar). Gratulerer! Konserten var et samarbeid mellom Lionsklubbene, Ås kulturskole og
Ås menighet.

Som avslutning på «Kulturdagene i Ås 2019» arrangerte Lionsklubbene i Ås, i samarbeid med Ås menighet,
en stor konsert i Ås kirke søndag 20.10. Magnolia Jazzband har et trofast publikum i Ås. I flere år har bandet
hatt lokale krefter med som solister. I år var Harriet Kjus Müller-Tyl med for andre gang. En fullsatt kirke fikk
servert låter det svingte av, og mer vare, følsomme melodier. Georg Reiss minnet om at Magnolia ikke bare
spiller gladjazz. Men det manglet ikke på rytmer eller stemning da Harriet fylte kirkerommet med sin flotte røst
og viste at jazz er noe hun liker og behersker godt. Mot slutten av konserten fikk Ås kirkekor slippe flerstemt og
sprudlende til, ledet av kantor Jostein Grolid. Publikum kvitterte med stående applaus – og fikk ekstranummer!
Tekst og foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.
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Quiz
Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 8. desember kl. 18: Møte. Talar:
Øystein Olimb.
• Søndag 15 desember kl. 18: Møte. Talar:
Svein Rise.
Trygve Gjedrem

1. I hvilket evangelium finner vi verset
som gjerne kalles Den lille Bibel?
2. Georgia og Armenia er naboland, begge
er kristne, men i bare ett av dem er kirken
såkalt monofysittisk, hvilket av dem?
3. Hvor i Norge produseres Tine Gamalost,
og man kan gå på Gamalostkafeen?
4. To fra staben på kirkekontoret har
nettopp vært i Etiopia. Mange etiopere
tilhører den etiopisk-ortodokse kirke.
Når markerer dette kirkesamfunnet 1.
juledag?
5 På hvilken skole i Ås begynner en 6åring fra Bjørkeveien?
6. Er avocado grønnsak eller frukt?
7. Hvem er det som står og hyler ifølge
Odd Nordstoga?
8. De fleste av oss har spilt ludo noen
ganger, men hva betyr ordet ludo (latin)?

Radiogudstjenesten fra Ås arbeidskirke søndag 10.
november ble en fin opplevelse. Den ble ledet av
kapellan Ingrid Ulvestad Øygard, men hun fikk god
hjelp av Ås Gospelkor og Ås Barne- og ungdoms
kantori. Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

9. Ligger Storbritannias høyeste fjell i
Wales?
10. I hvilket kapittel i Lukasevangeliet
finner vi juleevangeliet?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 21.

www.asbank.no
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Er du kjent i Ås ?
Dette Menighetsbladet er jo et julemenighetsblad, og da bør ikke ‘Er du kjent
i Ås’ være noe unntak. Derfor kommer det
en juleoppgave denne gangen. Alle kjenner
vi til at det kom tre vise menn fra Østerland. De fulgte stjernen som førte dem til
en stall i Bethlehem. En mann, om ikke så
vis, har tatt med seg en egen stjerne og plassert den et eller annet sted i Ås. Spørsmålet
blir derfor: På hvilken ‘stalldør’ i Ås
befinner stjernen på bildet seg? Send svaret
til asmenblad@online.no.
Oppgaven i sist nummer av Menighetsbladet svarte tre personer helt rett på:
Omgangens vinnere er: Richard Johnson,
Bjørn Ole Langslet og Torstein Furnes.
Torstein beskriver stedet på denne måten:
«Disse bygningene befinner seg rett ved

siden av Fjernvarmeanlegget i Ås. Huset i
midten av bildet har adresse Hasselbakken
10 og kalles ”Parkbasen” ifølge informasjonskartet til NMBU. Tidligere var det
pelsdyrgård på dette stedet. I 2012 ble pelsdyrgården nedlagt og flyttet til Syverud,
slik at tomten kunne brukes til å bygge det
nye fjernvarmeanlegget. Det åpnet høsten
2013.» Gratulerer!
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Svar på forrige oppgave: Bildet er tatt fra veien ned
mot fjernvarmesentralen på NMBU. Bygningene
var en gang pelsdyrgården på NMBU.
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Ledere og nestledere
Det
i menighetsrådene

i Nordby
skjer i ÅsKantor
menighet

I oktober hadde de gamle menighetsrådene
sine siste møter, og de nyvalgte tok over.
Første post på programmet var da å velge
leder og nestleder i hvert av rådene:
Ås menighetsråd:

Leder:
Knut Olav Moen.

Nestleder:
Ellen Ulvik Hansen.

Kroer menighetsråd:

Leder:
Inger-Lise Norseth
Stubberud.

Nestleder:
Asbjørn Rønning.

Nordby menighetsråd:

Leder:
Olav Aardalsbakke.

Nestleder:
Torbjørg Refsnes
Jørgensen.

Fasit til Quiz på side 19

1. I Johannesevangeliet (kapittel 3, vers 16). 2.
Armenia. 3. Vik i Sogn. 4. 7. januar. 5. Åsgård.
6. Frukt. 7. Grisen. 8. Jeg spiller, jeg leker. 9.
Nei, i Skottland.10. 2. kapitlet.v

Hans Dur Molvik

I 1986 var Hans Dur Molvik
5 år gammel og begynte på
orgelundervisning hjemme
i Nannestad kommune,
organisten var Jamie Lewis.
Spilleferdighetene utviklet seg raskt, og
Bachs orgelverk, de åtte små preludier og
fuger sto snart på programmet. Han lærte
seg også andre instrumenter, men orgel ble
hovedinstrument på Norges Musikkhøgskole.
Etter studiet fulgte stillinger i Nannestad,
Sørkedalen, Røa, Ormøya og Drøbak, før
kantor Molvik kom til Nordby i høst. Hans
Dur er gift og har to sønner på 8 og 10 år.
– Vet du, jeg har en visjon! Hans Dur
innvier oss med stor entusiasme. – Vi har
nå bygget et svært trommesett i menighetssenteret og laget band-rom. Og så er Beatbokseklubben «Beat Masters» i gang for
8–14 -åringer. På kort tid har en herlig gjeng
på 15 kjempemotiverte og flotte, levende
unge folk startet opp!
Julekonserten i Nordby kirke 15. desember har vi kalt «Juletoner i Nordby» hvor
Marianne Sørensen Berg har med venn
ene Trine Holst, Håkon Tollefsrød, Jesper
Edwardsen og Helena Bjørk Sandvik, og
byr på julesanger innenfor populærmusikkgenren. En av sangene er «Himmel på jord».
På spørsmål om hans mening om orgelet
i Nordby kirke er han full av lovord om
klangen i det verneverdige instrumentet.
Men et nytt piano står på ønskelista.
På galleriet ønsker Hans Dur seg også
forsangere som liker å synge og kose seg
med salmene. Jeg vet at Nordby menighet
har tatt veldig godt imot sin nye kantor.
Hans Dur er også dirigent og kunstner
isk leder for St. Hallvard-guttene og kor
instruktør ved Stiklestadspelet. Se omtale
av St. Hallvard-guttenes konsert i Ås kirke
20.12. på s. 17.
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Hilde Nora Veidahl Wang
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Møte med «vår» misjonær.
Som man kan lese annet sted i bladet, var
kapellan Ingrid Ulvestad Øygard og prosti
diakon Atle Eikeland i Etiopia i oktober.
Formålet var inspirasjon til å mobilisere
for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Organi
sasjonen har mange prosjekter i landet, og
programmet var tett.
Likevel fikk vi tid til et møte med vår
misjonær Sophie Küspert-Rakotondrainy
i NMS (Det Norske Misjonsselskap). Hun
er den av misjonærene som jobber mest
med Ås menighets misjonsprosjekt, Green
Lip landsbyutvikling. Hun ga oss en inspi
rerende og fyldig orientering om prosjektet
og arbeidet til NMS i Vest-Etiopia.
NMS har jobbet her siden 1970 og

jobber for den Etiopiske lutherske kirken,
Mekane Yesus. Målet har hele tiden vært
at arbeidet overtas av lokale medarbeidere,
og det skjer! NMS har nå 4 misjonærer i
landet, det resterende arbeidet drives av
lokale medarbeidere, misjonærene er mest
rådgivere. Organisasjonen har 6 prosjekter
i Etiopia nå, alle vest i landet, 3 i høylandet
og 3 i lavlandet.
Sophie fortalte at hovedfokuset i arbeidet
er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper; landbruk er også viktig. Det
jobbes både med opplæring i bedre metoder
og et mer differensiert landbruk, og man
hjelper bønder med startfinansiering. Fra
2018 er prosjektet Green Lip i fase 2.

Prostidiakon Atle Eikeland og kapellan Ingrid Ulvestad Øygard i Etiopia, i møte med misjonær Sophie
Küspert-Rakotondrainy,
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En evalueringsprosess medførte at man i
arbeidet med Green Lip nå fokuserer særlig
på lavlandet hvor de største behovene er.
I lavlandet tilhører de fleste minoritetsgrupper som også regnes som urbefolkning
i området. Det er gumuzfolket og ulike
grupper som mao og komo. Sophie jobber
for tiden med en doktorgrad om mao- og
komofolkene.
Disse folkegruppene har til felles at de
har opplevd mye diskriminering, dårlig
behandling og regelrett rasisme fra større
grupper i høylandet (folkene i lavlandet
skiller seg også utseendemessig ut fra
høylandsfolkene, blant annet er de stort
sett mørkere i huden). I flere århundrer var
de ofre for slavehandel. Sophie forteller
at dette har formet mentaliteten deres, og
mange føler seg underlegne. Myndigg jøring
og å gi folk tro på seg selv og være stolt
av sin kultur er vesentlig for arbeidet med
prosjektet. Å formidle at alle mennesker
er skapt i Guds bilde og like mye verdt, er
viktig. Man opplever også at bevisstheten
om å være elsket av Gud har gitt mange lavlandsfolk ny selvtillit. Likevel gjenstår mye
arbeid. Det tar tid å endre folks mentalitet.
Å bli behandlet som annenrangs borgere
gjennom århundrer, fortrengt til ugjest
milde områder og behandlet som slaver
former selvbildet. «Empowerment», myndiggjøring av mennesker, er derfor en
viktig del av prosjektet, og man ser at det
virker. Mange unge er nå stolte av sin kultur
og sitt språk og har utviklet en positiv selvbevissthet. At man nå har nytestamentet på
gumuz, og at ett av maospråkene er blitt
skolespråk, har medvirket til dette. Så selv
om utfordringene er store fremdeles, er det
mange positive tegn. Ikke minst er Kirken
glad for at det nå igjen er rolig i området,
etter at det var sammenstøt mellom etniske
grupper i vår.
Kvinner er en viktig målgruppe. Fistula
og andre fødselsrelaterte skader er vanlige

Ingrid Ulvestad Øygard med nye venner i i Etiopia.
Foto: Atle Eikeland

i området, blant annet på grunn av aleine
fødsler og graviditet i svært ung alder.
«Safe Motherhood Ambassadors» er et prosjekt hvor man jobber for å redusere slike
skader. Her bruker man lokale kvinner og
lokale religiøse ledere i arbeidet, og man gir
startkapital til gravide kvinner.
NMS er svært bevisste på at det så langt
som mulig er lokale medarbeidere som
utøver arbeidet. Dette har betydelig større
effekt og påvirkningskraft enn gjennom
misjonærer og etiopere fra andre grupper.
Dette er en del av myndiggjøringen.
Etter dette inspirerende møtet med
Sophie kan vi bekrefte at Ås menighet
støtter et viktig arbeid og et målrettet og
gjennomtenkt prosjekt. Misjonærene har
et sterkt og oppriktig engasjement for menneskene de hjelper, og jobber målrettet mot
de som trenger det mest. Så fortsett å støtte
dette viktige arbeidet! For eksempel ved
å vippse til Ås menighet, nr. 10679, merk
misjonsprosjekt Etiopia.
For mer informasjon anbefales sterkt
NMS Etiopia sine nettsider og blogg: NMS.
no/etiopia. Svært informativ og oppdatert
side.
Direkte fra Etiopia,
Atle Eikeland, prostidiakon.
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Grønn spalte
Hvor er sommerfuglens
«indrefilét»?
For sommerfuglene er Oslofjorden “indrefiléten” av Norge. Bare i vår egen kommune
er det påvist 1300 arter av i alt 2300 regi
strerte arter på landsbasis. Ca. 460 sommerfuglarter er imidlertid utryddingstruet
i Norge. I lys av denne situasjonen har Åssamfunnet et ansvar!
Det var entomolog Leif Aarvik fra
Naturhistorisk museum som uttrykte dette i
et møte i regi av Grønt utvalg for menighet
ene i Ås og Kroer. Møtet fant sted onsdag
9. oktober i Ås arbeidskirke, hvor over 40
tilhørere var møtt fram.
Aarvik viste endringer i insektfaunaen,
med sommerfugler som indikator. Endring
ene kan ha ulike og sammensatte årsaker:
Noe kan skyldes værfenomener. Da millioner av tistelsommerfugler kom på visitt
til Norge i sommer, skyldtes det spesiell
sønnavind over Europa. Men langsiktige
klimaendringer fører med seg at tregrensen
stadig flyttes oppover, og det fører til endringer også i faunaen. Mest skyldes endringene direkte menneskelig påvirkning.
Sommerfugler + blomster = sant! Gjengroing eller gjødsling fører til at blomsterenger
forsvinner. Drenering av myrlendte områder er en annen trussel. Aarvik viste bilde
av en soldoggfjærmøll som har Tirudmåsan som levested. Kyst- og strandsoner er
viktige habitater for mange insekter. Men
disse trues i sterk grad av hyttebygging og
fritidsaktiviteter i 100-metersbeltet fra sjøkanten. På dette området har kommunene
altfor stor makt, påpekte Aarvik. Gammel
løvskog, som edelløvskogen ved Nesset og
rundt Årungen, er det svært viktig å verne
om. Gammel barskog har mindre omfang
i Ås, men mange steder i landet ellers er
24

Entomolog Leif Aarvik, bonde Ottar Kjus, og
spesialprest Sigurd A. Bakke har alle sitt å si om
sommerfuglene. Foto: Hanne-Marit Kjus Pettersen.

flatehogst i og rundt barskog svært ødeleggende for det biologiske mangfoldet.
Avslutningsvis avla entomologen en visitt
til både Gud og kirka ved å påpeke at det
tradisjonelle hierarkiet med Gud på toppen,
menneskene som forvaltere i en mellomposisjon og den levende natur nederst på
stigen har hatt skadelige konsekvenser. Det
har ført med seg at mennesket har utviklet
seg til å stå over naturen framfor å erkjenne
at vi er en del av denne naturen.
Bonde og leder av Ås Landbrukslag
Ottar Kjus og spesialprest Sigurd A. Bakke
var invitert til å gi hver sin kommentar
til kveldens tema om endringer i insektfaunen. Kjus forklarte hvordan bøndene i
fellesskap arbeider med tematikken, blant
annet gjennom integrert plantevern slik at
de bruker mindre sprøytemidler.
Fra sitt teologiske ståsted lente Sigurd A.
Bakke seg på Henrik Wergelands ord: Menneske, husk at du er støv. Menneske, husk at
du er mer enn støv. Gud er i og kan erfares
i naturen. Mennesket har et særskilt ansvar
for å ta vare på vårt felles naturgrunnlag.
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Torger Gillebo

Lesehjørnet

Portnerboligen
Roman av Gøril Emilie Hellen
Cappelen Damm, 2019
Denne romanen baserer seg på en sann
historie i forfatterens familie. Vi er i Trondheim i 1950-åra, og jenta Svanhild er forfatterens mor. Svanhilds far Johan er portner
ved byens sykehus. Dette er en temmelig
allsidig jobb. Han er en altmuligmann når
det gjelder tekniske oppgaver samtidig
som han tar imot og rettleder pårørende og
besøkende. Han er en avholdt og god menneskekjenner med vakt døgnet rundt. Kona
Margit er en fornøyd og arbeidsom husmor.
Dette kunne vært en lykkelig familie hadde
det ikke vært for Svanhilds storebror Einar.
Einar er en oppvakt, flink og aktiv gutt,
og i mange år er alt som det skal være. Så
begynner det å bli vanskelig å hanskes
med Einar. Han blir brå, uforutsigbar og
skifter brått stemning. Fra å være ivrig og
glad, kan han i neste øyeblikk bli sint og
nesten farlig. Svanhild har alltid sett opp til
og elsket storebroren. Nå begynner hun å
bli redd ham. Før kunne de leke og ha det
gøy. Nå ender leken som regel med at han
skremmer henne, gjerne med en skummel
historie.

Ås bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum.
Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret.
http://www.as.folkebibl.no/

Det er ingen som
skjønner noe
av Einars ville oppførsel. En god venn og
lege ser på det som en ungdommelig villfarelse som vil gå over. Men hjemme blir
det vanskelig. Einar tåler ikke lyder, og de
andre lister seg rundt og snakker lavt. Selv
snakker Einar ofte med seg selv, gestikulerer og er i sin egen verden. Han har sluttet
skolen, men greier ikke å holde på jobber.
Da han blir innkalt i militæret, er han stolt,
og foreldrene håper inderlig at dette vil han
ha godt av. Det tar ikke lang tid før han blir
sendt hjem.
Forholdene eskalerer, og til slutt blir han
sendt til Østmarka, et psykiatrisk sykehus i
Trondheim. Å lese om hvordan pasientene
blir behandlet der, er en temmelig sjokkerende opplevelse. Behandlingen består av
høye doser insulin, elektrosjokk og etter
hvert kommer lobotomi på banen.
Kun en av pleierne ser på Einar med
respekt og prøver å aktivisere ham med
positive opplevelser. Det kan koste ham
jobben. Jeg anbefaler å lese boka og finne
ut hvordan det går med Einar og familien.
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Anbefalt av Elin Solberg,
Ås bibliotek

25

Tro og erfaring i Ås kirke

Ås kirkeakademi
Velkommen til vårprogrammet 2020.
Alle møter holdes i Ås kulturhus kl. 19.30.
Tirsdag 21. januar:
Hvor går frivilligheten?
Kjetil Fretheim innleder
om frivillighetens historie,
utvikling og status i dag. Han er prorektor
og professor i etikk og diakoni ved MF –
Vitenskapelig
høyskole.
Daglig leder Tone Merete
Eng ved Ås frivilligsentral,
og prost Hege E. Fagermoen skal trekke fram
lokale utfordringer for fri
villig arbeid i Ås.
Vi inviterer spesielt frivillige i lokale lag og organisasjoner. Møtet vil åpne
for spørsmål og samtale. Ås kommune har
nettopp lagt fram sin frivillighetsmelding.
Det gjør jo temaet ekstra aktuelt.
Tirsdag 25. februar:
Helbredelse – omstridt og etterlengtet?
Foredrag ved Jan Olav Henriksen, professor i systematisk teolog ved MF – Viten
skapelig høyskole
Tirsdag 24. mars: Kirkegårdenes
og gravminnenes historie i Norge
Foredrag ved Karsten Jørgensen, professor ved Institutt for landskapsarkitektur,
NMBU.
I forlengelsen av dette møtet avholdes et
kort årsmøte.
Vi vil også nevne at vi prøver å få til en
kinoforestilling i samarbeid med Ås kino
utpå vårparten.
Solveig E. Nielsen

Hvorfor må vi snakke med
muslimene?

Velkommen til kveldsmesse i Ås kirke torsdag 30. januar kl. 19. Spesialprest Sigurd A.
Bakke er liturg, og dialogprest Ivar Flaten
taler over temaet «Hvorfor må vi snakke
med muslimene? Spor av Gud i møte med
andre religioner». Ivar Flaten er daglig
leder av Kirkelig dialogsenter i Drammen.
Bønnevandring og nattverd.

Peter Halldorf til Ås kirke 22.02.

Lørdag 22. februar kl. 10–16 kan vi møte
Peter Halldorf i Ås kirke. Han vil tale
over temaet «Drikk dypt av ånden», med
undertemaene «Salig er tørsten» og «Mer
himmel på jord». Drikke serveres, ta med
mat
pakke. Peter Halldorf er forfatter,
pinse
pastor og retreatleder. Han har sin
base på Nya slottet sør for Linköping og er
redaktør for magasinet Pilgrim. Han leder
også retreater og holder økumeniske oppbyggelsesmøter.
Sigurd A. Bakke,
spesialprest

Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side:
Torsdag 30. januar
Ås kirke kl. 19: Kveldsmesse. Tema:
Hvorfor snakke med muslimer. Sigurd A.
Bakke (liturg) og dialogprest Ivar Flaten.
Søndag 2. februar, 5. søndag i åpen
baringstiden, Mark 2, 1–12
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste. Markering av
Samefolkets dag.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Søndag 9. februar, Såmannssøndag,
Luk 8, 4–15
Ås arbeidskirke kl. 11: Karnevalguds
tjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste, Syng
vinter
Nordby kirke kl. 17: Karnevalgudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

trosopplæring i den norske kirke
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EN GOD MÅTE Å BO PÅ

Solitun seniorpensjonat i Moss har nå ledige
leiligheter. Her får du
• Bofellesskap med andre pensjonister,
felles arrangementer og hyggeaftener
• Ferdige måltider med god hjemmelaget mat
• Slippe vedlikehold og vask av hus, hagestell
og snømåking
• Bo som hjemme og innrede slik du vil
• Frisør og fotpleie i huset
• Hyggelige fellesarealer

Du kan leie fast eller komme på korttidsopphold.
Ring oss gjerne for mer informasjon eller avtal
et besøk for å se på leiligheter og stedet.
Les mer på solitun.no eller få tilsendt vår brosjyre.
Solitun AS, Fredrik Solies vei 44, 1523 Moss
post@solitun.no • www.solitun.no • 959 96 005

Tannlege
Anne Torhild Hovda
Yamahabygget, Vinterbro
Telefon: 64 94 22 00 / 960 10 038

post@tannlegevinterbro.no
post@tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no
www.tannlegevinterbro.no

Lyst til å synge? Ås gospelkor har plass til flere herrer, kontakt dirigenten, Harriet Müller-Tyl for informasjon eller påmelding: harriet@mueller-tyl.net

VINTERBRO TANNLEGEKONTOR
Velkommen som pasient

Vi har gavekort i alle prisklasser!
Til de som har alt og litt til
FotterapiKlinikken i Moerveien 5 i Ås.
Ring Guro: 64 86 66 99 / 924 04 049.
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Follo politistasjon
Ambulanse
Legevakt
Follo politidistrikt
Kirkens SOS i Borg
Krise- og incestsenteret i Follo
Follo Taxi
Ås kommune, servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
64 99 30 00
113
64 87 19 30
64 85 16 00
69 36 87 50
64 97 23 00
06485
64 96 20 00
64 96 23 40
64 96 26 70
64 96 23 30

Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt
søndag. Tlf.: 64 96 23 72 (Ås) og 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
64 94 12 36

FRISØRER - DAME/HERRE
Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no
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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

64 94 10 65

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

BIBLIOTEK

Ås Blomster
Moerveien 6

HELSE OG VELVÆRE

64 94 42 00

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dkmail.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas Catering i Ås 921 53 113
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg.
www.damenefratexas.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske – Optiker-K
Raveien 2
Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 04 67
64 94 00 07

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2
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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: Linda Janson-Haddal, tlf.: 64 96 23 47,
e-post: linda.janson-haddal@as.kommune.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.
Kontakt oss på: as.menblad@online.no
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.

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
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SLEKTERS GANG I MENIGHETENE
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Abel Bjoner
Iver Mathias Carlsen
Oliver Etland
Benjamin Korkunc-Sævik
Edvin Filling Kralani
Ole Nordeng Østby
(døpt i Eidsberg kirke)
Frida Marie Østervold Aasen

Døpte
Varg Mostue Grepstad
(døpt i Grefsen kirke)
Elias Paulsen
Trym Skar
William Sørsdal

Døde
Grethe Andersen
Bente Myhrer
Karin Skuthe

Døde
Ellen Mauren Bull-Simonsen
Ulf Hammerlin
Hans Normann Jakobsen
Agnes Ingeborg Kjus
Rolf Harald Nilsen
Einar Utne Ogre
Gunnar Kristiansen Skjelkvåle
Tom Pedersen
Kirsten Solli
Liv Miriam Buchwald Tveitstøl
Bjørga Albertine Aasheim

Døde
Jan Andersen
Marta Bakke
Alf Rudolf Bjerknes
Tommy Haug
Arne Jørgen Kjærnes
Reidun Annie Klemmetsen
Elisabeth Krogstad
Nina Elisabeth Lindås
Bente Skjelvaag

Telefon: 64 95 16 65 – hele døgnet

Garder
BEGRAVELSESBYRÅ

1993

Vestby og Ås

www.bgr.no

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

64 91 49 00

Telefon 03024 - fonus.no

(24t)

jolstad.no

Takk for gaven

Takk for all vennlig oppmerksomhet ved vår kjære mamma, Agnes Ingeborg Kjus, sin bortgang.
Takk til hver og en som bidro med minnegave i forbindelse med gravferden 1. oktober. Mamma
hadde stor tilknytning til stiftelsene Ås menighetshus og Ås arbeidskirke. Derfor valgte vi dem
som formål for minnegaver. Totalt kom det inn kr 27 700. Beløpet er fordelt likt på de to stiftelsene.
Vennlig hilsen Hanne-Marit, Ottar, Berit og Beate med familier
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KONTAKT KIRKENE I ÅS –
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.
Kontortid torsdag kl. 10–14.
Tlf.: 64 96 26 70.
E-post til menighetene
kroer.menighet@as.kommune.no
nordby.menighet@as.kommune.no
as.menighet@as.kommune.no
Ås kirkelige fellesråd
Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: kirkevergen@as.kommune.no
Kirkeverge: Kristine Thorstvedt.
Tlf.: 64 96 23 31 / 986 09 010.
E-post: kristine.thorstvedt@as.kommune.no
Saksbehandler: Lita Breitenberg. Tlf.: 64 96 23 30
E-post: lita.breitenberg@as.kommune.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: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362.
E-post: atle.eikeland@as.kommune.no
Ansatte i menighetene
Saksbehandler: Toril Strand Klemp.
Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Saksbehandler/menighetskoordinator for Ås og
Kroer menigheter: Linda Janson-Haddal.
Tlf.: 64 96 23 47.
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no
Sokneprest i Kroer, Nordby og Ås:
Jan Kay Krystad. Tlf.: 982 41 135.
E-post: jan.kay.krystad@as.kommune.no.
Spesialprest: Sigurd A. Bakke. Tlf.: 990 15 790.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no.
Kapellan: Ingrid Ulvestad Øygard. Tlf.: 959 19 318.
E-post: ingrid.oygard@as.kommune.no.

www.kirken.no/as
Kateketvikar i Kroer og Ås: Joakim Hellerud
Gulbrandsen. Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.
E-post: joakim.hellerud.gulbrandsen@
as.kommune.no.
Kateket i Nordby: Timea Bakay Holby.
Tlf.: 64 96 26 74 / 909 39 054
E-post: timea.holby@as.kommune.no.
Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055. E-post:
jostein.grolid@as.kommune.no.
Kantor: Hans Dur Molvik. Tlf.: 995 51 757.
E-post: hans.dur.molvik@as.kommune.no.
Organist: Anne Christine Pittet Grolid. Tlf.:
481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no.
Kirketjenere: Daniel Hveding, Janne Birgitte
Ueland. Kirketjenerkontakt Nordby: Olav
Aardalsbakke.
Studentprest NMBU:
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 67 23 01 39.
E-post: sigurd.a.bakke@nmbu.no.
Menighetsrådene
Kroer menighet: Menighetsrådets leder:
Inger-Lise Norseth Stubberud. Tlf.: 930 81 686.
E-post: ingerlstubberud@icloud.com.
Nordby menighet: Menighetsrådets leder:
Olav Aardalsbakke. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no.
Ås menighet: Menighetsrådets leder:
Knut Olav Moen. Tlf. 975 28 901.
E-post: knutkom@hotmail.com.
Ås arbeidskirke
Drottveien 41, 1434 Ås.
Utleie: Linda Janson-Haddal. Tlf.: 64 96 23 47.
E-post: linda.janson-haddal@as.kommune.no.
Ås Kirke: Kirkeveien 35, Ås.
Kroer kirke: Holtveien 1, Ås.
Nordby kirke: Nordbyfaret 1, Vinterbro.
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
Søndag 1. desember, 1. søndag i advent,
Matt 2, 1–11
Ås arbeidskirke kl. 11: Lys våken-guds
tjeneste. Juleverksted for alle barn.
Nordby kirke kl. 17: Lysmesse.
Kroer kirke kl. 19: Lysmesse. Konfirmant
ene deltar. Se omtale s. 7.

Søndag 29. desember, romjulsøndag,
Matt 2, 13–15
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.

Søndag 8. desember, 2. søndag i advent,
Joh 14, 1–4
Ås kirke kl. 18: Lysmesse.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Onsdag 1. januar, nyttårsdag, Luk 2, 21
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.

trosopplæring i den norske kirke

Lørdag 14. desember
Ås arbeidskirke kl. 14: Tro og Lysgudstjeneste.
Søndag 15. desember, 3. søndag i advent,
Matt 11, 2–11
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Søndag 22. desember, 4. søndag i advent,
Luk 1, 46–55
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Tirsdag 24. desember, julaften, Luk 2, 1–20
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste
Ås kirke kl. 13, 14.30 og 16: Gudstjeneste.
Ås arbeidskirke kl. 14.30: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 14.30 og 16: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 13, 14.30 og 16: Gudstjen
este.
Onsdag 25. desember, juledag, Joh 1, 1–14
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 13: Gudstjeneste.
Torsdag 26. desember, 2. juledag,
Matt 2, 16–23
Moer sykehjem kl. 11: Gudstjeneste.
Moertunet kl. 12.15: Gudstjeneste.

Tirsdag 31. desember, nyttårsaften,
Luk 13, 6–9
Kroer kirke kl. 16: Gudstjeneste.

Søndag 5. januar, Kristi åpenbaringsdag,
Matt 2, 1–12
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste –
helligtrekongersfest.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste –
helligtrekongersfest
Søndag 12. januar, 2. søndag i åpen
baringstiden, Matt 3, 13–17
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Søndag 19. januar, 3. søndag i åpen
baringstiden, Joh 2, 1–11
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste..
Åsgård skole kl. 19: Volleyballcup med
gudstjeneste. KRIK deltar.
Søndag 26. januar, 4. søndag i åpen
baringstiden, Luk 18, 35–43
Ås kirke kl. 11: Gudsteneste på nynorsk.
Samarbeid med Ås mållag.
Kroer kirke kl. 11. Gudstjeneste.
Nordby kirke kl. 18. Keltisk messe.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 26.
Dette symbolet i gudstjenestelista
viser at arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.
trosopplæring i den norske kirke

32

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2019

