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Prestens hjørne

Om forsiden
Modell av en stavkirke av samme type som man tror var den aller første kirken i Ås. Kunstneren bak 
denne modellen, Jon Anders Fløistad, er omtalt på side 19 i bladet. 

(foto: E. Fløistad)

Juledagen – undring og høytid

Julefeiringen er på en spesiell måte knyttet til de 
kristne i Roma. Den viktigste høytiden for dem 
– og alle andre kristne – var naturligvis påsken; 
feiringen av Jesu død og oppstandelse. 

I antikken var det ikke vanlig å feire fødselsda-
ger. Viktige personer kunne hedres på annet vis. I 
antikkens Roma var imidlertid vintersolverv en tid 
for opptog og festligheter. De kristne i byen fant da 
at det kunne være en naturlig anledning for dem 
til å feire Jesu persons betydning, som det lys som 
skinner i mørket og den sol som aldri går ned.

Og slik ble altså – enkelt uttrykt – juleferingen 
”skapt”. Det begynte en eller annen gang mot 
slutten av 200-tallet, eller tidlig på 300-tallet. Og 
derfra spredde det seg ganske raskt videre til den 
øvrige kristenhet.

Julefeiringens opprinnelige nerve er altså hjelp 
til å holde fast på Jesu persons underlige hemmelig-
het og avgjørende betydning. Å feire gudstjeneste 
i julen er dessuten å gi ham ære og øse av kilder 
utenfor seg selv, og la alt dette kaste sitt lys inn over 
våre liv med sine vekslende dager.

Beretningen julaften forteller om Maria og Josef 
på vei til Betlehem, og barnet som ble født. Hyr-
dene på marken og vismennene fra Østerland hører 
også med i bildet. Men skal vi ane betydningen av 
dette, da er åpningen i Evangeliet etter Johannes en 
god hjelp. Den høytidsstemte prologen er for øvrig 
den gamle hovedteksten på Juledagen, en perle i 
verdenslitteraturen. Lange linjer.  Dype tanker. 
Mye å grunne på og undres over:

”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud 
og Ordet var Gud. -- Alt er blitt til ved ham. -- 
Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss. 
-- Ingen har noen gang sett Gud, men --.”

Jevnlig har jeg gleden av å holde små barn som 
bæres til dåp. En vakker og viktig begivenhet. 

Tidligere i høst ble jeg bestefar. På tross av 
alle oppslag om svineinfl uensa fi kk vi komme på 
klinikken. Det var stort å få holde den drøyt døgn-
gamle gutten i hendene. Men jeg husker også at jeg 
tenkte: Så liten han er!

Julen handler altså om at Gud kom til oss. Utle-
verte seg til oss – så ufarlig, sårbar, liten og nær-
værende som et lite barn - for på vår hjemmebane 
å bryte dødens makt og åpne vei for oss til Guds 
fullendte rike. Over våre liv lyser framtid og håp!

Knut Lein
Prost i Follo



Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2009 3

Biskopens hjørne

Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro 
om det ikke er å bli elsket. Uten vilkår.  For den 
jeg er og ikke for det jeg får til. Vår lengsel er etter 
kjærlighet som holder og bærer og kommer oss i 
møte forfra. Og som aldri vender seg bort. Denne 
kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen 
proklamerte:

Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for 
hele folket. I dag er det født dere en Frelser.

Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt. 
I strimen fra stjernen julenatt skjer underet. Broen 
ble til mellom himmel og jord. Det sanne lys var i 
ferd med å komme til verden. Gud er kjærlighet. 
Han er ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at 
vi skal fi nne han. Han lot ikke tiden bare gå, men 
han kom selv inn i verden. Fra kosmos, fra å være 
usynlig, trer Gud mennesker helt nær. Inn i verdens 
mørke – ned til menneskers kaos – kom han for å 
skape fred og bringe lys. 

Lyset skinner ennå.
Han oppsøker og kommer oss i møte for å gi oss 

det vi ønsker oss aller mest: Kjærlighet som holder 
og som bærer og som møter oss forfra. Jesus brin-
ger lys i mørket og varme i kulden. I ham kommer 
Gud nær, slik verden var den gang, og slik verden 
er nå: 

Skaperverket er truet og har feber.
Mennesker sulter.
Det er ufred og uforsonlighet på jorden. 
Håp avløses av fortvilelse. 

Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan 
ikke la være å tro at fred og rettferdighet er mulig. 
Vi kjemper for en bedre verden. Gud ble som en 
av oss for å bære sammen med oss og fri oss fra 
mørket.  

Evighetens Gud kom som et barn som heter 
Jesus - Herren frelser. Han kommer oss i møte for 
å vinne våre hjerter. Med kjærlighet som gir oss 
glede, håp og fred.

Velsignet julehøytid!
Helga Haugland Byfuglien

Biskop i Borg

Inge Mannsåker med ny bok
Inge Mannsåker er ute med ny bok. Den forrige, 
Opna hjartans dør, kom i 2007. Årets tittel, Tider 
skal koma, er ei samling tekststykke og dikt. Boka 
er delt i to bolkar, og med ein epilog. Del 1 Krig 
og vekst inneheld refl eksjonar, preiker og dikt, med 
tema som Troen og undringen, Å lita på fornuft og 
Tro og tanke på dypt vann. Del 2 av boka inneheld 
utvalde dikt. I epilogen refl ekterer Inge Mannsåker 
over død og oppstode. Inge Mannsåker har igjen 
skrive ei bok som vil gle mange. Den er gjeven ut 
på Kolofon Forlag AS. Til bokhandelen, folkens!

Arve Skutlaberg

Det beste i livet
Det beste i livet
kan eg ikkje eiga
Eg kan ikkje eiga
ei stjerne
Eg kan ikkje eiga
ein sunnanvind
Eg kan ikkje eiga
henne eg elskar
Eg kan ikkje eiga
Gud som gav liv
Eg er rik på alt
eg ikkje kan eiga (Dikt henta frå 

den nye boka)
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Prost Hans Christen Mamen til minne

Nytt menighetsråd i Ås
På menighetsfesten i Ås arbeidskirke ble det avgå-
ende menighetsrådet takket av. Sokneprest Georg 
Børresen delte ut roser, og takket medlemmene for 
god innsats. Og menighetsrådets sekretær, Hanne-
Marit Pettersen (ytterst til høgre), fi kk en helt 
bukett! Fra venstre: Arne Sæverås, Geir Krogh, 
Gudbrand Skiaker, Torbjørn Okstad, Torger Gil-
lebo, Kristin Moen Saxegaard (leder) og Ingrid 
Krag-Rønne. Følgende medlemmer eller tidligere 
medlemmer var ikke til stede da bildet ble tatt: 
Grethe Evjen, Turid Leirgul, Øygunn Østhagen, 
Liv Kirsten Ohnstad og Cathrine Waage Tveit.

Deretter ble det nyevalgte menighetsrådet i Ås pre-
sentert: Fra venstre: Anne-Marthe Leinebø (vara 
i Fellesrådet), Astri Tønnessen Berg, Geir Krog 
(leder, vara i Fellesrådet), Torger Gillebo (medlem 
i Fellesrådet) Ingrid Krag-Rønne (nestleder), Marit 
Børset Aalde (medlem i Fellesrådet), Gro Mette 
Rønningen, Georg Børresen (fast medlem). Knut 
Halvor Skiaker Aschjem var ikke til stede da bildet 
ble tatt.

Arve Skutlaberg

Hans Christen Mamen døde stille 
og rolig hjemme hos seg selv den 

14.10.09 vel 90 år gammel. Mamen har gjort en 
betydelig innsats på en rekke områder. I årene 1978 
– 88 var han sokneprest i Ås og prost i Follo. Før 
det var han sokneprest i Oppegård. 

Etter teologisk embetseksamen ved Universite-
tet i Lund i 1944 og praktisk teologisk eksamen ved 
Menighetsfakultetet i 1946, var Mamen sekretær 
ved Egede Instituttet i to år. Så en periode med 
prestetjeneste i USA. Deretter tjenestegjorde han 
i en årrekke som sykehusprest på Dikemark og 
Vardåsen. 

Mamen gjorde også en viktig innsats under 
krigen, bl.a. som kurer. I 2000 ble han utnevnt til 
æresborger av staten Israel for sin innsats for å 
redde jøder under Holocaust. 

Noe av det som også kjennetegnet ham var hans 
store kunnskaper og interesse for historie. Han var 
æresmedlem av Follo Historie- og Museumslag, og 
ble også tildelt Akershus fylkes kulturpris i 1983. 
Mamen har skrevet og vært redaktør for en rekke 
publikasjoner med kirkelige og historiske tema. 

Mamen har satt gode og tydelig spor etter seg 
både som medmenneske, prest og skribent. Det er 
med stor respekt jeg tenker på ham. Fred over hans 
minne!

Knut Lein
Prost i Follo
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En hvit eller grønn jul ?  – det er spørsmålet!
En julehilsen fra Ressursgruppen for forbruk og rettferd i Borg bispedømme

En hvit eller grønn jul – det er spørsmålet! Ja takk, 
sier vi, bare man med ”grønn jul” ikke mener at 
snøen uteblir på grunn av menneskeskapte kli-
maendringer.

”Rapportene om jordens tilstand er stadig mer 
alvorlige”, uttalte Den norske kirkes bispemøte 2. 
oktober 2007. ”… nå ser vi klart at også naturen har 
sine tålegrenser. Vi må åpne øynene for økosyste-
menes sammenheng. Det er en indre forbindelse 
mellom vår grådige livsstil, negativ klimautvikling 
og økende fattigdom i verden. Vi høster det vi 
sår.”

En hvit eller grønn jul? Ja takk, begge deler – for 
om man ønsker seg snø fra Guds himmel i tider 
som kommer og henruller, krever det en grønnere 
livsstil fra alle som feirer jul på Guds jord i dag.

Kirkens Nødhjelp tilbyr også i år gaver som 
forandrer verden. Til ”den som har alt”, kan du i 
år gi alt fra en geit til en møkkaovn. Man slipper å 
beholde geita selv, men man får en hyggelig julehil-
sen fra deg med beskjed om at gaven i år blir gitt til 
noen som virkelig trenger den. På den samme nett-
butikken til Kirkens Nødhjelp kan du også handle 
håndfaste gaver som lar seg pakke inn, slik som et 
rettferdig handlet handlenett.

Og når du er ute på julehandel, husk å støtte rett-
ferdig handel ved å velge f.eks Fairtrademerkede 
produkter fra Max Havelaar. Velg helst økologiske 
produkter produsert i nærmiljøet.

Eller hva med å lage dine egne julegaver? For 
eksempel kan du bake, sylte, tegne eller strikke. 
Eller gi en opplevelse i julegave: En middag ute på 
byen med din kjære, et gavekort på husrydding til 
mamma og pappa, eller et tilbud om gratis barne-
vakt til noen nybakte foreldre? Det er gaver som 
forbruker mindre av jordens ressurser, og som gjør 
oss rikere på det vi ikke kan leve foruten. De vik-
tigste gavene i livet lar seg sjelden pakke inn!

La det være vår julegave til hverandre i år: En 
grønnere livsstil og en mer rettferdig verden. La 
oss rydde vei for Herren under juletreet med grønne 
bærekraftige julegaver som forkynner handling, 
håp og framtid, og en mer rettferdig fordeling av 
klodens ressurser. 

Med ønske om en hvit og grønn jul, og et 
bærekraftig nytt år

Ressursgruppen for forbruk og rettferd
 i Borg bispedømme

v/leder Erland Grøtberg

nyttige nettadresser:
www.gaversomforandrerverden.no        (KN’s nettbutikk)
www.etiskforbruk.no         (har mange gode julegavetips)
www.gronnhverdag.no                              (enda fl ere tips)

Nytt menighetsråd i Nordby
Nordby menighetsråd har konstituert seg på føl-
gende måte:
Leder: Johan Christofer Solbakken 
Nestleder: Christine Santi 
John Fidjestøl 
Evy Marie Flekstad Tandberg 
Herlof Ivar Brendskag 
Tore Jørgensen 

Representanter til Fellesrådet:
Christofer Solbakken (vara Ole Fredrik Nordby)
Christine Santi (vara Herlof Brendskag)

Nytt menighetsrådet i Kroer
Kroer menighetsråd har konstituert seg på følgende 
måte:
Leder: Svend-Kristian Martinsen
Nestleder: Asbjørn Rønning
Kasserer: Edvin Folkvord
Styremedlem: Inger-Lise Wærstad
1. vara Trine Tandberg Meggison innkalles til alle 
møter.

Representanter til Fellesrådet:
Asbjørn Rønning (vara Edvin Folkvord)
Inger-Lise Wærstad (vara Svend-Kristian Martin-
sen)
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Det skjer i Nordby menighet

Oppstartskalender for Nordby 
menighet over nyttår:

7. januar kl. 12.00: Kirketreff. Andakt og 
lunch for pensjonister i 
alle aldere!

12. januar kl. 18.30: Tensing. En gjeng ung-
dommer som liker å 
synge, spille og leke. For 
ungdommer fra ungdom-
skolealder og oppover.

13. januar kl. 17.30: Gospel / K nøt tegospel. 
Sang, lek og hobbyaktivi-
teter. Aldersgruppe 3-12 
år.

14. Januar kl. 11.00: Babysang. Vi synger 
gamle og nye barnesanger, 
regler og enkle danser. For 
foreldre og barn opp til ett 
år.

Juletrefest i Nordby 3. januar

Velkommen til Juletrefest på Nordby menighets-
senter 3. januar kl. 16! God gammeldags juletradi-
sjon! Arr. Nordby menighet

Julekonsert i Nordby kirke 
20. desember

UpperTunes vil i år som i fjor holde julekonsert i 
Nordby kirke 4. søndag i advent, 20. desember kl. 
18. UpperTunes er en sanggruppe med 12 glade 
medlemmer fra Follo-området. Vi har et begiven-
hetsrikt år bak oss, med blant annet deltakelse 
i X-factor. Der ble gruppa blant de 100 beste. Av 
andre begivenheter kan nevnes turné til Bergen, 
og deltagelse på Kirkekulturfestivalen i Oppegård 
med Duke Ellingtons ”Sacred Consert”, sammen 
med Ski Storband. Du kan nå høre koret synge 
julen inn, og la julefreden senke seg til kjente og 
kjære julesanger. Velkommen til en stemningsfull 
kveld i kirken. Billetter i døren kr. 100. Barn under 
12 år kommer gratis inn.

Per Ellev Tomasgård
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Gi ditt bidrag for det globale miljøet 
– kjøp klimagriser hos Det Norske 
Misjonsselskap! 

Ved å kjøpe klimagriser støtter du 
et prosjekt i Kina som gir en enklere 
hverdag og nye muligheter for fattige 
familier på landsbygda 
i Hunan provins.
Gjødsel fra to griser er nok til å 
fylle en biogasstank. Når avfallet 
varmes opp av sola og blir til 
kompost, utvikles metangass. 
En tank gir nok energi til lys, 
varmt vann og kokemuligheter 
for en hel familie.

Nei, jeg har ikke influensa og 
er heller ikke et miljøsvin, men en 
KLIMAGRIS ! Min eh ... du vet (*) 
gir  miljøvennlig lys og varme til 
fattige familier i Kina !  
Kanskje jeg burde vært invitert til 
København i desember?

Gratulerer 

med en 
limagris!

t ge

Klimagris,
en annerledes

julegave!

GLEDELIG JUL!

Klimagrisene, 
som også er fine julegaver, 
koster kr 250,- per stk.

Kjøp klimagriser hos 
NMS infosenter 
på tlf. 51 51 61 00 eller 
epost: info@nms.no

LØP OG KJØPKlimagris

Bistand med 
nestekjærlighet

Budskap om  
levende håp

Bygging av 
livskraftige kirker

     TLF: 51 51 61 00  r  infosenter@nms.no    

Vår visjon: En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land! 

www.nms.no

g ,
k..

(*) Gjødsel fra to griser er nok til å fylle en biogasstank.
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A
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Det skjer i Ås og Kroer menigheter

Lysmesse i Ås kirke 6. desember
Søndag 6. desember kl. 18 blir det igjen lysmesse 
i Ås kirke. Dette er en god tradisjon som vi med 
glede fører videre. Vi starter i mørket og bærer 
levende lys fram mot alteret. Mange opplever sam-
lingen som en stemningsfull kveldstime i kirken. 
Også dette året har Ås speidergruppe tatt på seg 
ansvaret for forberedelse og gjennomføring. Og 
både ung og gammel er hjertelig velkommen.

Knut Lein

www.norskekammersangere.no

 
Kroer kirke

fredag 11. desember  kl. 1930

billetter ved inngangen 
voksne 150  -  student/pensjonist 100  -  barn 50

Julekonsert i Ås arbeidskirke
Det blir julekonsert i Ås arbeidskirke lørdag 12. 
desember kl. 16 med Ås Seniorkor, Nordbykoret, 
og Ski Mannskor. Dirigent: Ann Sæthre. Allsang 
og utlodning. Entré til dekning av utgifter: Voksne 
kr 20, pensjonister/barn kr 10. Velkommen!

Velkommen til julekonsert i Ski!
Lørdag 12. desember klokken 18 inviterer vi til 
konsert i Ski nye kirke. Vi er Ås, Langhus og Nord-
by Ten Sing, i tillegg til Justus Ten Sing fra Ski. 
Her vil dere få oppleve en god blanding av jule-
sanger og andre sanger, fellesdans, felleskor, og kor 
hver for seg. Det koster ingenting å komme, men vi 
tar kollekt etter konserten, så vi oppfordrer alle til 
å ta med penger. Alle er hjertelig velkommen og vi 
håper å se deg der! 

Hilsen alle oss i Ås Ten Sing

”Luciakonsert” i Ås kirke 13.12
Det blir stor Luciakonsert i Ås kirke søndag 13. 
desember kl. 18. Medvirkende: Birgitte Chris-
tensen fra den Norske Opera (sang), Elisabeth 
Ådnøy (sang), Ås Barnekantori med små solister, 
og Ås Kirkekor. Velkommen til en hyggelig og liv-
lig konsert! Programmet vil bestå av Lucia-sanger, 
advents- og julemusikk. Kom og hør en av Norges 
dyktigste sangere sammen med våre lokale krefter. 
Fri entré. Kollekt til det kirkemusikalske arbeidet. 

Arr. Ås Barnekantori og Ås Kirkekor

”Alene”
De nærmeste dagene før jul hender det ofte at 
frivilligsentralen får telefoner fra ensomme 
mennesker. Høytiden nærmer seg, og mange 
er alene. Om henvendelsen kommer – har du 
mulighet til å være et medmenneske en kveld i 
jula? Ring for en uforpliktende prat: 64 96 22 36, 
eller send en e-post tone.eng@as.kommune.no

Birgitte Christensen
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Julekonsert i Ås kirke 
Søndag 20. desember kl. 18 inviterer Ås korforening 
og Oslo Gitarensemble, til julekonsert i Ås kirke. 
Denne gangen presenterer vi verket ”A Ceremony 
of Carols” av den britiske komponisten Benjamin 
Britten. Han regnes som en av 1900-tallets fremste 
komponister, og dette verket, som består av fl ere 
koraler, skrev han i 1942, delvis på en dampbåt 
over Atlanterhavet, for damekor og harpe. Det 
ble arrangert for blandet kor av Julius Harrison, i 
1955. Gitararrangementene er i hovedsak laget av 
Gitarensemblets musikalske leder, Petter Richter. 
Vi kan love publikum mange vakre og særdeles 
fi ne stykker! Konserten vil også inneholde kjente 
julesanger fra koret, gitarmusikk og allsanger. Vi 
ønsker velkommen til en spennende og vakker 
konsert!

Mens vi venter på julekvelden 23.12
Konsert i Ås Kirke onsdag 23. desember kl. 22. 
Medvirkende er unge, dyktige musikktalenter 
fra Ås. Vakkert og spenstig program. Fri entré – 
kollekt til kirkemusikalsk arbeid. 

Arr. Kulturutvalget i Ås Menighet

Julekonsert med ÅsEnsemblet
i Kroer 23.12
ÅsEnsemblet inviterer til julekonserter i Kroer 
kirke lille julaften 23. desember. Det blir to kon-
serter, en kl. 20, den andre kl. 22. Pris kr 100 for 
voksne, 50 for barn.

ÅsEnsemblet

Juletrefest i Ås
Den 3. januar kl. 16.30–18.30 er det duket for 
juletrefest i Ås arbeidskirke. Da er smått og stort 
velkommen. Her blir det lek og moro, juleknask 
og gang rundt juletreet, korsang og juleandakt. 
Mer info kommer på menighetens nettside; 
http://www.as.menighet.net. Hjertelig velkommen!

Oppstart av korene i Ås over nyttår

Ås Kirkekor starter opp torsdag 7. januar kl. 19.30–
21.30 i Ås kirke.

Ås Barnekantori starter opp torsdag 7. januar kl. 
18.00–19.00 i Ås arbeidskirke.

Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkom-
men!

Klubben i Kroer
Første møte over nyttår i Kroer Tria-klubb i fastsatt 
til torsdag 28. januar. 

Svend-Kristian Martinsen

Flere ledere til Søndagsskolen
og Prekenklubben
Ås menighet trenger fl ere ledere til Søndagsskolen 
og Prekenklubben. Ta kontakt med Hanne-Marit 
Pettersen eller Jenny Marie Ågedal på Kirkekon-
toret, tlf.: 64 96 23 40.
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Erland Grøtberg slutter som ungdomsprest i Nordby

Erland Grøtberg slutter som ungdomsprest i Nord-
by 1. februar, etter 3,5 år i stillingen. Sammen 
med resten av familien reiser han til New Orleans 
i USA. Her skal han overta som sjømannsprest og 
daglig leder ved sjømannskirken. Kona Linn, som i 
dag er spesialrådgiver i Kirkens Nødhjelp, har også 
fått en stilling ved sjømannskirken. 

Søndag 10. januar kl. 11 blir det avskjedsguds-
tjeneste i Nordby kirke. Gudstjeneste skal være en 
”Jakobsmesse”. For anledningen får menigheten 
besøk av noen av Skandinavias dyktigste musikere! 
Velkommen til en unik, stemningsfull opplevelse! 
Alle er spesielt inviterte!

Staben ved kirkekontoret i Nordby takker Erland 
for fantastiske år, og ønsker lykke til med ny jobb.

Medarbeiderne 
ved sjømann-
skirken i New 
Orleans foran 
kirken: Lillian 
Skjold Rafoss, 
Vidar Svarva, 
Astrid Devlin, 
Solveig Svendsen 
og Joseph Irrera 
(ikke med på 
bildet.)

Erland Grøtberg, kona Linn og barna Markus og Stella reiser til USA over nyttår.
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Lansering av boka ”Et verk av dine fi ngre”

Onsdag 28. oktober var det duket for boklansering i 
Bernard Getz gate 3 i Oslo. Det er her både Kirkens 
Nødhjelp og Verbum forlag holder hus. Sammen 
gir de denne høsten ut boka ”Et verk av dine fi ngre 
– Tekster om skaperverk og medmenneskelighet”. 
Forfatteren er Erland Grøtberg, ungdomsprest i 
Nordby. 

Boka består av 21 tekster fordelt på tre kapitler, 
og kan brukes som en treningsplan for tanker, ord 
og gjerninger. Tekstene spenner over ulike tema, 
men den røde tråden er vårt forhold til skaperverket 
og til våre medmennesker. Her fi nner du et ord for 
dagen når du trenger det. Boka kan også brukes 
i husfellesskap som ønsker å la Bibelen inspirere 
til tro og handling. Den inneholder blant annet 
spørsmål som kan brukes som utgangspunkt for 
samtale.

Forfatter og ungdomsprest Erland Grøtberg på lanseringen av boka ”Et verk av dine fi ngre”. Foto: Nina Rose, 
Kirkens Nødhjelp

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Som-
merfeldt, innledet hele lanseringen. Det er også 
han som har skrevet forordet i boka. ”Alt det skapte 
er betrodd menneskene med oppdrag å forvalte, 
dyrke og beskytte, og Kirkens Nødhjelp vil enga-
sjere mennesker til ansvar for skaperverket. ( ) 
Erland Grøtbergs tekster kan hjelpe oss til å forstå 
hvordan Guds ord utfordrer til engasjement.” 

Ifølge Erland Grøtberg er ikke ”Et verk av 
dine fi ngre” en bok til den dårlige samvittigheten: 
”Dette er en bok om å møte virkeligheten slik den 
er, som det mennesket vi er, med de muligheter og 
håp det innebærer”.

”Et verk av dine fi ngre” er årets julegave fra Kir-
kens Nødhjelp til det frivillige nettverket over hele 
Norge, og mange menigheter vil få et eksemplar 
i posten i november. Boka kan ellers kjøpes hos 
bokhandlere eller gjennom Verbums nettbutikk. Et 
nyttig julegavetips for fl ere? 
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Jenny Marie Ågedal vigsla som 
kateket i Ås og Kroer

Jenny Marie Ågedal vart vigsla som kateket i Ås 
og Kroer menigheter under høgmessa 25. oktober. 
Ås kirke var fullsett, og mange opplevde nok dette 
som ei spesiell, men høgtideleg bots- og bededags-
gudsteneste. Presteskapet stilte sterkt med biskop 
Helga Byfuglien i spissen, saman med prost Knut 
Lein, sokneprestane Georg Børresen og Sigurd A. 
Bakke, og student- og prostiprest Elise Bjerkreim-
Bentzen. Men denne dagen var det sjølvsagt Jenny 
Marie som heldt preika. Etter postludiet helsa bisp 
og kateket på menigheten ute i våpenhuset, før dei 
hasta vidare til kyrkjekaffi  i Ås arbeidskirke. 

Songen til Ås Soul Children fekk fram smil og 
taktfast klapping hjå både unge og eldre. På gal-
leriet hadde kantor Jostein Grolid fått med seg 
Øivind Andersen på trompet. Salmesongen hadde 
høgtid i seg.

Arve Skutlaberg

14
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Ønskebrønn

I dypet av en brønn ligger drømmer som venter på 
å gå i oppfyllelse. Salimatou Abdoulaye har en stor 
drøm for sin lille datter. 

Livet er blitt en kamp mot upålitelige natur-
krefter for befolkningen i Sahel, beltet som 
skiller det subtropiske Afrika fra Sahara. De 
siste årene har vært preget av økte tempera-
turer, uregelmessig regn og kortere regntid. 
Det gjør at avlinger slår feil, vannstanden i 
elvene synker og håndgravde brønner tørker ut. 
I Doye er det de yngste kvinnenes oppgave 
å hente vann. Før brønnen ble bygget midt 
i landsbyen var det ofte en heldagsjobb:
-Vi kunne bruke hele morgenen på å lete etter vann 
og likevel gå tomhendt hjem, sier 20 år gamle Sali-
matou Abdoulaye. De gikk opp til tre kilometer til 
et vannsted, bare for å komme fram tørste og slitne 
og fi nne en tørr brønn eller et vann gjenblåst av 
sand.

Det var en stor påkjenning, særlig for de som i 
tillegg til vann bar barn på ryggen. Det hendte at 
noen ble så syke av utmattelse at de ble sendt til 
sykehus. Jeg husker at jeg noen ganger kollapset da 
jeg kom hjem og orket verken å spise eller drikke, 
sier hun.

Kamp mot tid og temperatur
Midt på dagen kan gradestokken krype opp mot 

femti grader på det varmeste i områdene rundt Bag-
nadi. En gjennomsnittlig person trenger da 15 liter 
drikkevann per dag. Letingen etter vann tok full-
stendig overhånd for mange av de unge kvinnene.
- Mange hadde ikke tid til å ta vare på barna sine, 
vi var helt besatt av å fi nne vann, minnes Sali-
matou. Det hendte oftere og oftere at de ble nødt 
til å gå hjem for å lage lunsj før de fi kk hentet 
vann. Det hardeste arbeidet startet likevel når de 
fant vann. De færreste kan gå tre kilometer med 
20 liter på hodet uten å få hodepine. Kvinner over 
hele Afrika er plaget av hodepine og nakke- og 
ryggsmerter som resultat av et liv med tung bør 
på hodet. Kirkens Nødhjelp arbeider sammen 
med våre partnere for å fi nne bedre alternativ:
-Når du setter en 20 liters vanntank på hodet, kjen-
nes det ut som om du setter den rett på hjernen, sier 
Salimatou.

Ønskebrønn: Før gikk mesteparten av dagen til 
Salimatou Abdoulaye bort til å lete etter og hente vann. 
Brønnen ble starten på et nytt liv. Et roligere liv. Mer 
tid til å ta seg av barn, hjem og tjene til livets opphold.  
Foto: Greg Rødland Buick

Desperat jakt på vann: Letingen etter vann ble stadig 
hardere. Før brønnen hadde mange av kvinnene ikke tid 
til å ta vare på barna sine. - Vi var helt besatt av å fi nne 
vann, minnes Salimatou Abdoulaye. Foto: Hege Opseth.
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Nytt liv
Datoen 05.07.08 er sirlig innskrevet i sement 

på brønnen. Det ble en dag som fullstendig endret 
livet til kvinnene i denne landsbyen. De hadde fått 
en ny brønn.

Brønnen er et samarbeid mellom landsbyens 
egne innbyggere, partnerorganisasjonen GRAIP 
og Kirkens Nødhjelp. GRAIP har fl ere prosjekt 
i området for at lokalbefolkningen kan få mulig-
het til å tilpasse seg de uventede endringene i 
naturen. Kort tid etter at brønnen stod ferdig ble 
Salimatou Abdoulaye gravid med sitt første barn: 
-Nå har vi nok vann, ikke bare til drikke og matla-
ging, men også til å vaske oss. Det betyr at vi kan 
ha bedre hygiene både for barna våre og oss selv. Vi 
slipper å bli så ofte syke, sier hun. Vannet i brønnen 
er også mye sunnere å drikke enn det de før fant i 
elva og håndgravde brønner.

Drømmer for datteren
Bare hodet til fi re måneder gamle Belquisa 

stikker opp over tørklet som knytter henne til 
morens rygg. Hun har øynene halvlukket og 
dysses i søvn til morens rolige, rutinerte beve-
gelser. Belquisa er på ryggen hele tiden. Når 
det hentes vann, lages frokost, vaskes klær, 
fl ettes kurver og vifter og hentes mer vann.
–Min drøm er at Belquisa skal utdanne seg til å bli 
lege, sier Salimatou som selv aldri har gått på annet 
enn koranskole. Jeg vet ikke om klarer det, men 
man må tørre å drømme de store drømmene. Som 
enhver mor ønsker jeg det beste for barnet mitt sier 
Salimatou Abdoulaye. Hun mener at ingenting er 
umulig så lenge man tenker positivt. I Mali kan 
vann fra en brønn gi håp og kanskje føre til at 
drømmer går i oppfyllelse.

Publisert: 01.10.2009
(frå: http://www.kirkensnodhjelp.no

Belquisa og mamma: Fire måneder gamle Belquisa er 
med mamma Salimatou Abdoulaye overalt hvor hun 
går. – Som enhver mor ønsker jeg det beste for barnet 
mitt, sier Salimatou. Foto: Greg Rødland Buick

Ønsk deg gaver 
som forandrer  
verden til jul i år.
Pengene fra salget av gavene går 
til de som trenger det mest! 

Gavene fås kjøpt på internett hos 
www.kirkensnodhjelp.no eller 
ring 22 09 27 00 (kl. 08:30-15:30)
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Nytt fra Givertjenesten i Ås
Utvalget for Givertjenesten i Ås menighet vil 
minne om at det kanskje kan passe med en ekstra 
julegave til Givertjenesten. Bankkontonummeret 
er: 5010 07 11106. De som er faste givere med 
Avtale Giro kan gi en ekstragave ved å få oppgitt sitt 
Kid-nr. ved å ringe Menighetskoordinator Hanne-
Marit Pettersen, telefon, 64 96 23 47, og så bruke 
nettbanken. Vil du øke det faste gavebeløpet kan du 
be om å få tilsendt et ekstra skjema for underskrift 
som banken trenger.

For Givertjenesteutvalget
Nils Standal

Dagstur til Glogerfestspill
 i Kongsberg 30. januar

Det ser ut til å bli en tradisjon med en dagstur til 
Kongsberg i forbindelse med de årlige Glogerfest-
spillene (www.gloger.no). To ganger har vi vært ca. 
25 personer fra Ås og omegn som har fått oppleve 
fl otte konserter i den vakre Kongsberg kirke. I 
tillegg har vi hatt en hyggelig tur sammen. 

Lørdag den 30. januar arrangerer vi for 3. gang 
en konsertreise til Kongsberg med buss. Avreise 
fra Ås stasjon kl. 12.30. Før konserten rekker vi 
en kopp kaffe i sentrum av sølvbyen. Kl. 15.30 er 
det orgelkonsert ved en av Europas fremste orgel-
improvisatører, Gunnar Idenstam. Tema for kon-
serten er ”Bach-Folkemusikk-Improvisasjoner”. 

Orgelet i Kongsberg kirke ble bygget av Gottfried 
Heinrich Gloger og stod ferdig i 1765. Det er nå det 
største barokkorgelet i Norden. Før neste konsert 
drar vi til en restaurant og spiser middag. Tema for 
konserten kl. 18.00: ”Ole Bull – Jubileumskonsert”. 
Her spiller et av landets fremste kammerorkestre; 
Trondheimssolistene. Ellers medvirker Henning 
Kraggerud, fi olin; Lisa Rydberg, fi olin; Christian 
Ihle Hadland, klaver; professor Harald Herrestahl, 
kåseri samt to dansere. Hjemreise like etter kon-
sertslutt. 

Pris pr. person for to konsertbilletter og 
reise, kr. 650,- eller noe mindre, avhen-
gig av hvor mange vi blir. 

Påmelding til Kristen Bjorå 
innen 20. januar. e-mail: 
kristen@bjoraa.net eller 
tlf. 22 67 14 60 – 99 22 68 81.

Ungdommen 
på kurs i Ås arbeidskirke

Ungdommene fra Oppegård dro på TreXL-tur til 
Ås arbeidskirke helgen 17.-18. oktober. Vi hadde et 
fi nt opphold med undervisning, lek, mat og gud-
stjeneste. TreXL er et oppfølgingsarbeid for de 
som ble konfi rmert tidligere i år. Dette opplegget 
tilsvarer det mange menigheter kaller MILK. I 
tillegg til denne helgen har de 3 andre samlinger 
med undervisning. Videre får de mulighet til å være 
ledere på K-dag og Lys Våken, og også kanskje på 
neste års konfi rmasjonsleir. Vi hadde det veldig fi nt 
der og ungdommene var veldig hyggelige og posi-
tive, så helgen ble en braksuksess uten like. Tusen 
takk for at vi fi kk låne kirken deres.

Tekst: Jakob Chan og Jarl Eidjord
Foto: Jakob Chan

Baluba!
Vi har den store glede å melde at Baluba har fått 
ny dirigent! Ingvill Krogstrad Svanes stiller opp, 
og gjør at de mange barna som stortrives i Baluba 
kan forstsette å synge og ha det moro sammen på 
onsdagene fremover. En stor takk rettes til Edel 
Eikesdal som har hatt ansvaret for Baluba siden 
sommeren. Kanskje er Baluba noe for ditt barn? 
Hver onsdag fra kl 18-19 samles barn fra 0-6 år i 
menighetshuset for å synge og lage baluba. Her er 
det mye moro kan du tro! Kom og bli med!!

Jenny Marie Ågedal
Kateket i Ås
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Man. og fre. 09-17 • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15 

Moerveien 7, 1430 Ås  Tlf 64 94 42 00  www.galleriet-frisor.no

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har følg-
jande møte i desember og januar: 

Søndag 6. desember: NLM. Misjon og mat kl. 17.

Søndag: 13. desember: NLM. Møte kl. 19. Talar: 
Knut Andresen

Søndag: 10. januar: NLM. Møte kl. 19. 

Onsdag 20. januar: NLM. Årsmøte kl. 19. Talar: 
Sverre Øvstedal

Søndag: 24. januar: NLM. Møte kl. 19.

Trygve Gjedrem 

Åpen sommerkirke 
i Ås 2009 og 2010?

Også i sommer var det Åpen kirke i Ås i juli, for 
åttende gang. Dessverre er listene over besøkende 
blitt borte for oss, men en grov gjennomgang ved 
avslutningen 31. juli tydet på at det var noen fl ere 
enn i fjor. Da det var 186 besøkende. Utvalget for 
Åpen kirke har drøftet resultatet. Vi vil først og 
fremst takke de mange som har sittet vakt, mange i 
år etter år. Vi drøftet mulige tiltak for å øke besøket. 
Vi er klar over at noen vakter opplever at det føles 
bortkastet når ingen kommer på en vakt. Vi tror 
likevel at det er positivt at kirken er åpen. Mange 
har uttrykt at det er givende å være vakt selv om 
det kommer få besøkende. Vi har anbefalt det nye 
Menighetsrådet om å gå inn for fortsatt åpen kirke 
i Ås i juli 2010. Utvalget er glad for å få forslag til 
tiltak for å øke besøket. 

For Utvalget for Åpen kirke
Nils Standal

 
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. 

Ring og bestill: 64 94 63 29   
www.liahoi.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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Mavis home – hjelp frå Ås
I juni i år starta Birgitt Aarrestad, Hanne Marit 
Gran, Grete Gry Steinsvik og Bjørg Moen Winnem 
organisasjonen Mavis home. Dette er ein frivillig 
medlemsstyrt organisasjon som arbeider for at 
foreldrelause barn i Zimbabwe skal ha ein heim å 
veksa opp i med tryggleik, vern og alt anna ungar 
treng for å utvikla seg og trivast. I byen Chiveso i 
Zimbabwe er det ikkje alle barn som har det slik. 
Birgitt Aarrestad såg det klart då ho og mannen 
Halvor budde der på midten av 90-talet. HIV/
AIDS-epidemien har gjort mange barn foreldre-
lause. Folk var fattige, og dei siste åra har forholda 
vorte verre. 

I Chiveso vart Birgitt kjend med Mavis, ei 
kvinne som prøvde å hjelpa. Ho er no politisk fl ykt-
ning i England, men før ho drog gav ho huset sitt 
som heim for foreldrelause barn. I dag bur det fi re 
ungar og to ungdomar der, under oppsyn av ei mor 
og ein lokal Mavis-komité. Og med driftspengar frå 
Ås. For Birgitt gløymde ikkje Mavis og ungane. Ho 
gjorde noko, og fekk andre med seg. For eksempel 
Hanne Marit Gran, som også har budd i Zimbabwe, 
og kjenner forholda godt. Eller for eksempel Åsgård 
skule og Brønnerud skule som har hatt innsamlin-
gar og kontakt med barna i Zimbabwe. Eller Astrid 
Tønnesen Berg som har laga den fi ne logoen som 

Mavis brukar.
No lurer desse damene på om fl eire vil vera med 

på å hjelpa i Zimbabwe? – Helst ønskjer vi støtte frå 
folk som kan gje eit fast beløp kvar månad, seier 
Grete Gry Steinsvik. – Vi må hjelpa folka som 
arbeider med Mavis home slik at dei har ein sikker 
økonomi. Medlemskap i foreininga kostar kr 250. 
Gåver kan sendast til kontonr. 1503 12 05260. 

Ta gjerne kontakt: 
på e-post mavis.home@yahoo.com, eller med 
Birgitt Aarrestad (tel. 64 94 21 32 / 481 79 188)

Arve Skutlaberg (tekst og foto)
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2. s. e. Kr. åp.dag, 17. januar, Joh 4,5-26
Ås Arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen. 

J. Grolid. 
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse K. Lein. Ofr: 

Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Vingårdssøndagen, 24. januar, Luk 17,7-10
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. G. Børresen. 

J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar. 

A.C.P. Grolid. 
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. Konfi rmant-

presentasjon. S.A. Bakke. Anneli Sollie. 
H. Wang. Ofr: Menighetens arbeid.

Torsdag 28. januar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. Studentpresten

Såmannssøndagen, 31. januar, Mark 4,26-32
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse/Fellesgudstj. 

K. Lein.

Kristi Forklarelsesdag, 7. februar, Joh 17,1-8
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. Feiring av 

Arbeidskirken 25 år. G. Børresen. 
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. 

H. Wang. 

Søndag før faste (fastelavnssøndag), 14. februar, 
Joh 12,24-33

Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Skaperverkets 
dag. G. Børresen. 13-årskurset. Barnekantoriet. 

Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Studentpresten. 
A.C.P. Grolid. 

Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstj. S.A. Bakke. 
H. Wang. Ofr: NMS-prosjekt.

Gudstjenestelista, fortsatt fra siste side

Kyrkjekunst og ungdomskultur
Først og fremst har nokon kome på ein god idé. 
For nett det er det, å la ein 15-årig kulturskuleelev 
stilla ut det han har laga, og som han brenn for. Jon 
Anders Fløistad likar å forma ting, smi, teikna, 
laga dropsskåler av ståltråd (kven har ikkje bruk 
for brukskunst?), eller få til animasjonar på PCen. 
Han har laga fl eire stavkyrkjemodellar i tre, nøyak-
tig i storleik 1:220, same skala som kunstnaren sitt 
modelltog. – Eg er fasinert over korleis dei gamle 
kyrkjene er laga, seier Jon Anders. Formene, kon-
struksjonane og utsmykkingane er fantastiske. Og 
så har dei stått der i mange hundre år! Eit av kunst-
verka hans har forresten tittelen ”Pausearbeid på 
konfi rmantleir 2009”. Det er både alvor og humor 
i 15-åringen.

Arve Skutlaberg

Det var eit ungdommeleg publikum under 
opninga av utstillinga. Jon Anders måtte forklara 
kva han hadde laga, og rundt om i lokalet var 
det fl eire tilløp til djupsindig kunstkonversasjon. 
Dropsskål-designen til Jon Anders vart grundig 
utprøvd. Kulturskulelærar Mona Grøstad kan vera 
stolt av eleven sin. Men det var Karoline Omberg 
Often som fekk æra av å opna utstillinga. Ho spelte 
”I regnet” på trekkspel. Stilig!
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Service-SIDER
Ta vare på sidene

Brann/større ulykker     110
Politi       112
Ambulanse      113
Legevakt      64 87 19 30
Lensmann      64 97 49 00
Legehelikopter      67 90 55 70
Kirkens SOS       815 33 300
Krisesentret      64 97 23 00
Drosje       64 94 27 70
Ås kommune Servicetorget    64 96 20 00
Kirkekontoret i Ås     64 96 23 40
Kirkekontoret i Nordby     64 97 73 90
Kirkevergen i Ås      64 96 23 30

BIBLIOTEK
Besøk Ås bibliotek og Nordby fi lial!
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt søndag. 
Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og 
tlf. 64 96 44 85 (Nordby)

BILVERKSTED

Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12      64 94 00 68
BILEIERE Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet” 
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner på
alle bilmerker. Faste priser.

BLOMSTER OG DEKORASJONER

Ås Blomster
Moerveien 6      64 94 12 36

Vilt & Vakkert
– et blomsterverksted i Ski     918 07 178
v/ Nina Friise Gustavsen

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

DAGLIGVARER
Coop-PRIX-Ås
Idrettsveien 1      64 94 28 18

DYREPENSJONATER

Follo Kattepensjonat     64 94 63 77
Kongeveien 124            mob. 900 25 048

FOTO

Ås Foto, Sentrumsgården     64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE

Hårstudio 1095
Moerveien 2      64 94 10 95

GRAVMONUMENTER

Sildnes Naturstein      64 94 33 33 –  906 47 032
Gravmonumenter, navnetilføyelser, oppussing

HELSEKOST

Kamille Helsekost og kaffebar
Rådhusplassen 2C     64 94 08 00
Midt i Ås sentrum! 

HÅNDVERKERE

Ås Elektriske
Raveien 2      64 94 10 65
Alt i elektriske installasjoner

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1      64 94 04 10
Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser

Vilt & Vakkert 
– et blomsterverksted i Ski
alt innen brudebinderi, sorgbinderi, gå-bortbuketter, 
dekorasjoner og selskapspynting
Vi arrangerer også kurs i blomster-binding i våre lokaler.

Ring Nina på tlf. 91807178
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INTERIØR

Fargerike Ås, Skoleveien 2    64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv - 
Hjembesøk - Håndverk

JORDMOR

Annett Michelsen     64 94 33 13
Haugerudveien 4            mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor

KLÆR
Stoffutsalget A/S
Rådhusplassen 19     64 94 09 06
Gardiner - Metervarer - Utstyr og Ferdigvarer

RETTSHJELP

Rettshjelpjuristen – bistand når du trenger det
Christin Ruud Ulfsryggen       tlf.:  948 29 443
Testament og avtaler. Familierett. Klager og rettig-
heter. Lett tilgjengelig og priser du kan leve med! 
E-post: christin@rettshjelpjuristen.no, 
Web: http://www.rettshjelpjuristen.no/

SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM

Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget       64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B       64 94 00 07

SYKKELVERKSTEDER

LB Sykkelverksted
Brekkevn. 5      94 28 10 83
Sykkel - Deler - Utstyr

TANNLEGER

Tannlegene Ingeborg Bihaug og Beate Bjerke  
Olsen, Brekkeveien 18.                  64 94 10 48
(kveldsåpent mandager) 

Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2.     64 94 09 51

TREFELLING OG TREPLEIE

Tregruppa.no       99 00 13 00
Trefelling, trepleie og beskjæring av frukttrær.
Stubbefresing og opprydding.
Gratis befaring, sertifi sert og forsikret.

UTLEIE

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger      950 09 825

Nordby menighetssenter
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfi rmasjon, 
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg 
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com
tlf. 64 94 68 07, mobil 920 20 576

Ås arbeidskirke
Utleie til private selskaper ved dåp, konfi rmasjon, 
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig 
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, 
konserter, møter, kurs og seminarer. 
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig)
e-post: r234sv@hotmail.com, mobil: 924 22 079
 

Ås menighetshus har rom for minnesamvær, 
konfi rmasjon o.l.        64 94 01 46
Vaktmester, Robert Fiskvik,         mob. 966 77 556

Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie. 
Vi tar kr 200 i leie. Ring, eller kom innom i Saga-
veien 3 i Ås sentrum.        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 Ser-
vice-SIDENE våre. 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.
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SLEKTERS GANG

www.gsb.no Norskeid familiebyrå for hele Follo

Vi ønsker å gi den beste
hjelp og veiledning
Tlf. 64 95 16 65 1540 Vestby

Hele døgnet

ÅS 

Døpte
Mina Gube Aalerud, døpt i Kroer 

kirke
Hedvig  Bakker, døpt i Ski Nye 

kirke
Carla Grønnet Hjelvik
Aksel Kongsten Husum
Oskar Lie Lonnevig
Julie Gjerde Seielstad, døpt i Lil-

lehammer kirke
Malena Athine Grønvold Widén

Viet
Sonja Görel Britt-Louise Persson 

og Henning Skaufel
Heidi Holst og Louis Bjørn 

Hansen
Petter Guttormsen og Anette 

Lian
Lisbeth Sæstad og Hans Petter 

Walstad
Bjørg Haualand og Håkon Filip 

Lindquist
Gerd Asklund og Terje Sørhaug

Døde
Ann-Kristin Alstad, begravet fra 

Okkenhaug kirke
Lindis Asklund
Liv Johanne Dittmann
Ragnhild Kristine Fjeld
Sigurd Flatebø
Greta Hansen
Per-Kristian Løken
Åse-Berit Myrvold
Per Alfred Nitteberg
Alf-Reidar Selmer-Olsen
Odd Thorsrud
Kjellaug Østmoe
Kirsten Helene Aarberg

NORDBY

Døpte
Marina Bjørngaard Filtvedt
Felix Karusbakken
Madelen Signora Bjerknes Nesby
Morten Birk Bundgaard Wangen-

steen
Erik Hasle Øverby

’Rast i lav kveldssol ved Årungen under Kirketrim 16. sept 2009.  Foto: Oddvar Moen.
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 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.

Sekretær: Eva Witzøe. 
E-post: eva.witzoe@as.kommune.no

Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Sekretær: Toril Strand Klemp.

E-post: toril.klemp@as.kommune.no

Prestene:
Prost Knut Lein, Sloratoppen 100, 1405 Langhus. 

Tlf. priv. 64 94 01 96.
E-post: knut.lein@as.kommune.no

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. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no

Stud.prest/prostiprest, Elise Bjerkreim-Bentzen
E-post: elise.bjerkreim-bentzen@as.kommune.no
Mob. 926 70 755.

Fellesrådet for i Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Svend-Kristian Martinsen,

Tlf. priv. 64 94 00 10.
Kirkeverge: Gerhard Winge, Hellinga 10 D,

1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 11 97.
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no

Henvendelser om kirkegårdene rettes til kirkevergen.

Kroer menighet:
Menighetsrådets formann: Svend-Kristian Martin-

sen. Tlf. priv. 64 94 00 10/ 920 55 159
E-post: s-k.m@online.no

Organist: Anne Christine Pittet Grolid. 
Tlf. 481 99 812.

Kirketjener: Odd Hroar Meldal-Johnsen.
Tlf. priv. 64 94 12 38.

Kroer kirke, 1430 Ås, tlf. 64 94 36 05.

www.as.menighet.net

Ås menighet:
Menighetsrådets formann: Kristin Moen Saxegaard,

Furuveien 8a, 1430 Ås. Tlf. 64 94 32 20/958 93 682.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen. 

E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no 
Kateket: Jenny Marie Ågedal. Tlf. 64 96 23 44. 

Mob. 920 99 102. E-post: jenny.marie.agedal@
as.kommune.no 

Kantor: Jostein Grolid, Mob. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås kirke, 1430 Ås, tlf. 64 94 02 34.

Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,

Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 97 74 04.

Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72

Sekretær: Berit Eldor.
berit.eldor@as.kommune.no

Ungdomsprest i Nordby: Erland Grøtberg.
Tlf.: 64 96 26 73 /  Mob. 91 85 52 92.
E-post: erland@nordbykirke.no

Organist: Hilde Veidahl Wang. Mob. 99 69 40 12 
E-post: hiwang@online.no

Prosjektleder: Anneli Sollie. Tlf 64 96 26 74. 
anneli@nordbykirke.no

Menighetspedagog Hanne Tegnér. Tlf. 91 58 98 95.
Menighetsrådets formann: Morten Grøtvedt,

Hakkespetten 3, 1407 Vinterbro.
Tlf. priv. 64 94 57 95.

Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand.
Tlf. priv. 64 94 60 85/90 07 95 94.
E-post: b.rodsand@online.no.

Kirketjenerkontakt: Bjørn J. Rødsand.
Tlf. priv. 64 94 60 85/90 07 95 94.
E-post: b.rodsand@online.no.

Nordby kirke, tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKENVELKOMMEN TIL KIRKEN

Gudstjenestelista fortsetter på s. 19.

2. s. i advent, 6. desember, Luk 12,35-40
Ås kirke kl. 18.00: Lysmesse. K. Lein. J. 

Grolid. Speiderne. 
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. 

Bakke. J. Grolid. Ofr: Stiftelsen Arbeidskirken.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. A.C.P. Grolid. 

Ad Hoc-koret. Ofr: Egen menighet.
Nordby kirke kl. 17.00: Lysmesse. Speiderne. 

S. Bakke. H. Wang. Nordby Tensing. Ofr: 
Menighetens barne- og ungd.arbeid.

3. s. i advent, 13. desember, Matt 11,11-19
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen. J. 

Grolid. Ofr: NMS-prosjekt.
Ås kirke kl. 18.00: Luciakonsert. J. Grolid. 
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. K. Lein. 

Ofr: Stiftelsen Nordby Menighetssenter.
Nordby kirke kl. 17.00: Julesangfest. Hele 

menigheten synger. H. Wang.

4. s. i advent, 20. desember, Joh 3,26-30
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Fellesgudstje-

neste. S.A. Bakke. H. Andersen. Ofr: Ås 
menighet – diakoni.

Ås kirke kl. 18.00: Julekonsert. Ås Korforening.

Julaften, 24. desember, Luk 2,1-14
Ås kirke kl. 13.45: Familiegudstjeneste. G. Bør-

resen. J. Grolid. Ofr: Kirkens Nødhjelp.
Ås kirke kl. 15.00: Familiegudstjeneste. 

G. Børresen. J. Grolid. Ofr: Kirkens Nødhjelp.
Ås kirke kl. 16.15: Familiegudstjeneste. G. Bør-

resen. J. Grolid. Ofr: Kirkens Nødhjelp.
Ås Arbeidskirke kl. 14.30: Familiegudstjeneste. 

Vikar. A.C. Grolid. Ofr: Kirkens Nødhjelp.
Kroer kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste. 

Vikar. A.C.P. Grolid. Ofr: Kirkens Bymisjon.
Nordby kirke kl. 13.45: Familiegudstjeneste. E. 

Grøtberg. H. Wang. Ofr: Kirkens Nødhjelp.
Nordby kirke kl. 15.00: Familiegudstjeneste. E. 

Grøtberg. H. Wang. Ofr: Kirkens Nødhjelp.
Nordby kirke kl. 16.15: Familiegudstjeneste. E. 

Grøtberg. H. Wang. Ofr: Kirkens Nødhjelp.

Juledag, 25. desember, Joh 1,1-14
Ås kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. J. 

Tegnér. J. Grolid. Ofr.:Det Norske Misjons-
selskap.

Kroer kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. K. 
Lein. A.C.P. Grolid. Ofr: 

Nordby kirke kl. 13.00: Høytidsgudstjeneste. 
S.A. Bakke. H. Wang. Ofr: NMS.

2. Juledag, 26. desember, Apg. 7,52-60
Moer Sykehjem kl. 11.00: Julegudstjeneste. 

S.A. Bakke. H. Wang. 

Søndag e. jul, 27. desember, Joh 1,16-18
Ingen gudstjeneste.

Nyttårsdag, 1. januar 2010, Matt 1,20b-21
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse./ Fellesgudstj.  

Dåp. S.A. Bakke. J. Grolid.

Kristi Åpenbaringsdag, 3. januar, Luk 2,41-52
Ås Arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. 

K. Lein. H. Andersen.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke. 

H. Wang. Ofr: Misjonsalliansen.
Nordby Menighetssenter kl. 16.00: Juletrefest.

1. s. e. Kr. åp.dag, 10. januar, Joh 1,29-34
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.  

J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. K. Lein. 

A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Jakobsmesse. 

S.A. Bakke. E. Grøtberg. H. Wang. 
Ofr: Ungdomsprestens arbeid. Avskjed med 
Erland Grøtberg.


