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Prestens hjørne
Julehilsen
fra biskop Helga

Da de så stjernen
Å leve er å være underveis, både i bokstavelig og
overført betydning. Ved Gardermoen er det plassert en vakker stjerne som er blitt et kjent landemerke. Stjernen som lyser opp på vinterhimmelen,
skinner både for de som er på vei ut og for de som
er på veien hjem.
I julens fortelling har stjernen over Betlehem en
viktig plass, og vi synger om denne stjernen i flere
av våre kjære julesanger.
Den store stjernen som var spesielt synlig julenatt for mer enn 2000 år siden, ble en ledestjerne
som viste veien til stallen der Frelseren var født.
Den førte de kloke fra øst til Jesus.
”Da de så stjernen, ble de fylt av jublende
glede.” (Matt. 2:10)
Det er mye som drar i oss. Der er sterke krefter
som forsøker å lokke oss i ulike retninger. Rundt
juletider kan det være vel verdt å tenke gjennom
hva vi trekkes mot og hvilke stjerner vi vil følge.
I julefortellingen var det ikke stjernen i seg selv
som var det viktige, men hvem stjernen ledet til.
Jesus kom til jorden som verdens lys. Han ville gi
mennesker frelse, håp og nytt liv.
Jesus som verdens lys er et vakkert og meningsfylt bilde inn i julefeiringen. Julen er en lysfest. Vi
tenner også lys ved livets ytterpunkter. Når små
barn bæres til dåp, tenner vi dåpslys. Når døden
rammer, trøstes og varmes vi med levende lys. Når
en av våre kjære har blitt fulgt til graven, tenner
vi lys på kirkegården. Disse lysene minner oss om
han som kom som et lys til verden og som omslutter
oss alle våre dager. Han gir oss håp også i mørket.

Vi er stadig underveis gjennom livet, noen
ganger på vei ut, andre ganger på vei hjem. De tre
vise fra fremmed land ble fylt med jublende glede
da de så stjernen, for da visste de at de hadde funnet
frem. Nå er det vi som er på vei. Jesus som er verdens lys, er til å stole på under vandringen. Det er
trygt å følge han. Han leder oss så vi kommer frem,
til den store gleden.
God jul!
Helga Haugland Byfuglien
Biskop i Borg

Om forsiden
”Velkommen til kirke, og da spesielt til Kroer”, sier Svend-Kristian Martinsen (th) og Odd Hroar MeldalJohnsen, henholdsvis menighetsrådsformann og kirketjener. Svend-Kristian har vært leder siden 1982
med et opphold på 4 år da det satt kvinner i sjefsstolen. Odd Hroar kan se tilbake på 15 gode år som
kirketjener. ”Julaften kl. 16 har det vært fullsatt kirke i alle mine kirketjenerår”. Mb’s utsendte blei også
vist omkring i Kirkestua. Odd Hroar sier at den er Svend-Kristians verk, men Svend-Kristian understreker
den fantastiske dugnadsånden i Kroer. Minst 20 personer bidro med dugnadsinnsats på Kirkestua.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Prostens hjørne
Maksimert lykke?
I et bredt anlagt intervju om et langt liv, deler en
kulturpersonlighet i Danmark tanker og livserfaring med sine lesere. Han tillater seg blant annet
følgende synspunkt: ”Feilen med det moderne
vestlige menneske er at vi tror vi kan maksimere
lykken!”
Eksempel: Vi får servert nydelig mat. Og fordi
den smaker, forsyner vi oss tre ganger i stedet for
en, som vi har mest godt av. Og slik ødelegger vi
stadig for oss selv.
Jeg tror vi tar poenget. Mye vil ha mer, heter
det. Men mer? Det gjør oss neppe mer lykkelige.
Kanskje bare mer grådige?
En av de gamle romere hevdet: ”Det er alles rett
å søke lykken”. Mens det nå lett heter: Har vi ikke
rett til ---? Eventuelt: ”Dette har vi fortjent!” Og
det er unektelig noe annet.
Det er mye lys og varme i en mørk førjulstid. Og
det er bra. Mange bærer dessuten på drømmer og
lengsler. Og forbrukersamfunnet går så det suser.
Jeg var innom et kontor for en tid tilbake. På
veggen hang et forstørret amatørfoto. Det viste
en rød hyttevegg og et utskåret skilt: ”Paradiset”.
Under hang en velkjent plakat fra et meglerfirma:
Til salgs! Med andre ord: Paradis til salgs!? Men
jeg tenker: Er det mulig?
Livet er den store gaven vi alle har fått. Selve
Livet! Men livets menig er neppe at vi skal lykkes,
men leve! Leve det dyrebare, sårbare livet – hvor alt
har sin tid. Og vi alle er utlevert til hverandre. Og
hvor vi også stadig trenger å rekke hender ut mot
hverandre.
Julens beretning handler om Gud som rekker
sine hender ut mot oss - gjennom Barnet i krybben.
Paulus skriver: ”Han var som Gud er, men så det
ikke som et rov å være Gud lik. Han ga avkall på
det, tok en tjeners skikkelse på, og ble mennesker
lik. Han stor fram som et menneske, fornedret seg
selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.”
En forunderlig kjærlighet! For slik bøyde Han
seg til oss – for å gi oss troen, håpet og framtiden
tilbake.
Og vi utfordres til å øve oss i å speile hans
sårbare liv og varme - til hverandre.
Knut Lein
Prost i Follo
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2010
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Er du godt kjent i Ås?
I forrige Menighetsblad inviterte vi til leserundersøkelse. Resultatet er nedslående. Det tyder
på at svært få leser Mb, basert på fire skriftlige
tilbakemeldinger. I sannhetens navn skal det
medgis at noen muntlige kommentarer har nådd
oss. Resultatet blei at 10 personer leser Mb med
den statistiske usikkerheten som det alltid må tas
hensyn til. Det betyr ikke at vi mangler vinnere.

Trine Hvoslef-Eide og Elsie Ørstavik hadde få
problemer med å slå fast at bildet var tatt foran Aud
Max på UMB i/ bak Nesjars vannskulptur. Begge
forteller at de leser Mb svært grundig hver gang og
med det samme det havner i postkassa. Gratulerer.
”Vinnerpremien” denne gangen var at de to fikk
i oppgave å utpeke neste oppgavested. De valgte å
gå ganske langt fra sine respektive bosteder, men
nådde endelig fram til målet. Hvor i Ås befinner
Simba, Trine og Elsie seg på dette bildet? Send
svaret til as.menblad@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Politiaksjon i Ås arbeidskirke. Søndag 14. november ble Georg Børresen arrestert ved alteret. Alle som var i kirken
fikk endatil streng beskjed om ikke å komme tilbake. Etter at en prest var ført bort, overtok nesteman, Jon Geir Dittman, fra Norsk misjon i Øst. Han fortalte om hvordan det er å være kristen i land der kristne blir forfulgt. Konstabel
Erling Ulvik fulgte resten av gudstjenesten, som var meget tankevekkende, fra kirkebenken. Foto: Erling Fløistad.
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Julekonsert med Upper Tunes i
Nordby kirke 19. desember
Upper Tunes synger om julens glede og mysterium
i Nordby kirke 4. søndag i advent, den 19. desember kl. 18. Dette har blitt en god tradisjon i Nordby.
Da tennes lysene for vokalensemblet Upper Tunes’
julekonsert, den fjerde i rekken.
– For oss er dette blitt et av de store høydepunktene som vi gleder oss til hvert år, sier André Bongard, gruppens dirigent gjennom alle de ti år Upper
Tunes har gledet sitt brede publikum.
– Nordby kirke er en perfekt ramme for vår
blanding av tradisjonelle julesanger, kirkemusikk
og mer folkelige juletoner. Et passe stort kirkerom
med en fin atmosfære som kler vårt repertoar
godt.
Upper Tunes er en av Follos beste vokalgrupper.
Vi har markert oss godt, både innen seriøs acapellasang, jazz og popmusikk. Da gruppen sang Duke
Ellingtons store suite ”Sacred Concert” med Ski
Storband i Sofiemyr Kirke vanket det strålende kritikker. Upper Tunes deltok med suksess i fjorårets
X-Factor på TV2, så vi har bredde i musikaliteten!
Ensemblet består av 10 medlemmer med herre- og
damestemmer fra Oppegård, Ski og Ås. Billetter
fås kjøpt ved inngangen. Barn har gratis adgang!

Tårnagenthelg for menighetens
8-åringer!
Lørdag og søndag 29. og 30. januar 2011 inviteres alle landets 8-åringer til å være agenter for å
løse oppdrag og mysterier.
Ås og Nordby menigheter inviterer denne helgen
alle 8-åringer til å være Tårnagenter i kirken. I
løpet av helgen skal vi løse oppdrag og mysterier
og utforske kirken, tårnet og klokkene. Barna bor
hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag.
Tårnagenthelgen arrangeres i mange kirker i hele
landet samtidig, og det kan bli så mange som 10
000 Tårnagenter til sammen.
Tårnagentene på Julemorgen på NRK Super!
Tårnagentene er en spennende serie som handler
om Silje, Bendik og Markus som har en hemmelig
klubb oppe i et kirketårn. Fra kirketårnet får de
mange ulike oppdrag som de må løse. Klokkene
oppe i tårnet er ganske spesielle, det får Silje merke
en dag…
Har du noen gang lurt på hvordan det så ut på
Jesu tid? I Tårnagentene får du med egne øyne se
hvordan det kan ha sett ut. Du får også treffe Maria
og Josef og det lille Jesusbarnet.
Tårnagentene skal vises på Julemorgen på NRK
Super. Serien starter litt før jul og så varer den i
hele romjulen.
Mer info om Tårnagenthelgen kommer i posten
og på våre hjemmesider i løpet av desember/
januar.
Hilsen, – i all hemmelighet,
fra oss i Ås menighet.
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Det skjer i Ås menighet
Søndagsskole med mini-juleverksted
søndag 12. desember
Vi starter med en samling om juleevangeliet og
fortsetter med pepperkakebaking og laging av
julepynt. Alle som vil bake pepperkaker må ta med
forkle, kjevle og pepperkakeformer.
Arrangementet passer for barn i alderen 3–12 år
og er i Arbeidskirken fra kl. 16 til ca 18.
Med hilsen:
Søndagsskolen og juleverkstedkomiteen

Lysmesse i Ås kirke
5. desember
Kirkehagen ved Ås arbeidskirke vart offisielt opna
etter gudstenesta på Bots- og bededag, 31. oktober.
Tove Ravnsborg Aschjem fekk æra av å klippa over
snora. Det var utsmykkingskomitéen i Ås menighet
som tok initiativ til å utvikla ein liten del av uteområdet ved kyrkja. Professor og landskapsarkitekt
Sveinung Skjold har teikna anlegget, og anleggsgartnarfirmaet Uteanlegg AS har gjort arbeidet.
Arve Skutlaberg

Søndag 5. desember kl. 18 er det lysmesse i Ås
kirke. Dette er en tradisjon som stadig føres videre.
Vi starter i mørket og bærer levende lys fram mot
alteret. Mange opplever samlingen som en stemningsfull kveldstime i kirken. Også dette året har
Ås speidergruppe tatt på seg ansvaret for forberedelse og gjennomføring. Både ung og gammel er
hjertelig velkommen.
Knut Lein
Foto: Daniel Gauslaa

6

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2010

Luciakonsert i Ås kirke søndag 12. desember kl. 18.00
På dagen før selveste Luciadagen inviterer Ås
Barnekantori og Ås Kirkekor til en stemningsfull
og ikke minst livlig konsert i Ås kirke.
På denne konserten står det Luciasanger, adventsog julesanger på repertoaret. Det medvirker bl.a.
flere meget unge sangsolister fra Barnekantoriet på
konserten.
Det vil medvirke flere aktører bl.a. sangeren
Hannah Marie Carding, som vi ble kjent med i

LØRDAG 11. DESEMBER KL. 16.00

JULEKONSERT
I ÅS ARBEIDSKIRKE
med

Ås Seniorkor, Ski Mannskor og Cantemus
(tidligere Ås Ungdomskor/Cantemus)

Dirigent: Ann Sæthre
Det blir allsang og utlodning i tillegg til korsangen.
Entré til dekning av utgifter:
Voksne kr 50, barn kr 20

Ås Korforening — julekonsert
søndag 19. desember
Ås Korforening ønsker velkommen til julekonsert i
Ås kirke, søndag 19. desember kl. 18. Med oss har
vi denne gang strykeensemblet ”Stjernekvartetten”, samt en oboist . Vi lover et variert program og
god julestemning!

fjor. Hannah Carding har vært flere ganger i Ås,
sist under den store framføringen av John Rutters
”Requiem” nå i høst hvor Kragerø Kantori og Ås
Kirkekor samarbeidet.
Det nystartede Kroer Barnekor vil også være
med og synge sammen med Ås Barnekantori.
Dirigenter for korene er Anne Christine Pittet og
Jostein Grolid.
Arr. Ås Barnekantori og Ås Kirkekor

Oppstart av korøvelser i 2011
Ås Kirkekor
Sted: Ås Kirke
Tid: Torsdag 6. januar kl. 19.30–21.30
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.
Årets store prosjekt blir ”MESSIAS” av G.F. Händel høsten 2011. Øving på stoffet starter NÅ.

Ås Barnekantori
Sted: Ås Arbeidskirke
Tid: Torsdag 13. januar kl. 18.00–19.00
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

Kroer Barnekor
mandag 10. januar
Sted: Kroer Kirkestue
Tid: Mandag 10. januar kl. 17.00–18.00
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2010
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Det skjer i Kroer menighet

LWNGVKF
Kroer kirke

torsdag 16. desember kl. 2030

Lysmesse i Kroer kirke
søndag 5. desember
Det er lysmesse i Kroer kirke søndag 5. desember
kl. 19.30. Konfirmantene, AdHoc-koret og ÅsOktetten deltar.

www.norskekammersangere.no

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

Velkommen til

Klubben starter torsdag 20. januar
med samling kl. 18.00-20.00 på Kroer samfunnshus.
Vi fortsetter annenhver torsdag helt frem til sommerferien.
Se program senere på www.as.menighet.net
og oppslag på skolen.
Her er noen klipp karneval,
baling og spill i 2010
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NYTT MISJONSPROSJEKT I ÅS MENIGHET 2011

Atle og Silje Gotehus
Silje har fått en ny venn
Bilde fra NMS sin nettside

Fra 1.1. 2011 og fire år framover vil Ås Menighet
gjennom ofring og forbønn støtte misjonsprosjektet
Landsbyutvikling i Etiopia
Prosjektet drives av Det norske misjonsselskap (NMS) i de fattige distriktene Beghi,
Nonno, Gidami, Bikilal og Bodji i Vest-Etiopia.
Rent konkret arbeides det med:
• opplæring som fører til økt matproduksjon,
herunder birøkt og bekjempelse av termitter
• helse inklusiv vaksinasjon, svangerskapskontroll, fødselshjelp og familieplanlegging
• vannforsyning
• kvinnearbeid med opplæring i kvinners rettigheter og mikrokreditt for kvinner.
Du finner mer informasjon om prosjektet på:
http://www.nms.no/etiopia/
landsbyutvikling-etiopia-article154-299.html

Her kan du også se hvordan du kan bli personlig
giver til prosjektet. Du kan også kontakte NMS
direkte for å registrere deg som giver:
Telefon: 51 51 61 00, E-post: info@nms.no
De to unge norske misjonærene som arbeider på
prosjektet i perioden 2010–2013 er Aslak og Silje
Gotehus. De er tilknyttet Den etiopiske evangeliske
kirke Mekane Yesus (DASSC). Silje er utdannet
ved UMB her på Ås.
Aslak og Silje har en kjempebra Blogg: http://
siljeogaslak.blogspot.com/ der dere kan holde dere
orientert om det arbeidet de driver. Vi kommer til å
bidra med informasjon om prosjektet i Menighetsbladet og på Ås menighets nettsider. På gudstjenestene der det er ofring til misjonsprosjektet vårt,
vil vi følge økningen i det beløpet vi samlet gitt til
prosjektet.
Misjonforum undersøker nå muligheten for å
arrangere en tur til Etiopia høsten 2011 eller 2012,
med reiseledere fra Ås.
Sylvi Haldorsen

Etter gudstjenesten i Ås arbeidskirke søndag 14. november gikk brannalarmen. Alle måtte ut av nødutgangene, og
etter ca 10 minutter kom brannbilden med blålys. Øvelsen ble erklært for godkjent. Nok et eksempel på at hva som
kan skje i kirken med Georg som prest. Foto: Erling Fløistad.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2010
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Det skjer i Nordby menighet

Babysang i Nordby kirke
Barnevogner, babystoler, smokker og luer samles i
hopetall når babyer og mødre samles i Nordby kirke
for å ha kvalitetstid sammen. Noen babyer gråter
litt, andre titter nysgjerrig rundt for å se hva som
skjer i dette store, rare rommet som kalles kirkeskipet. Enkelte må ha en liten matbit, andre sitter på
mammas fang med store, forventningsfulle øyne
vendt mot djemben som starter babysangstunden.
Vi synger, nynner, rimer, duller, koser og tar en
svingom. Vi bruker både gode, gamle barnesanger
og regler, samtidig som vi også lærer nye barnesanger spesielt laget til nettopp babysang. En av favorittene til babyene er når gynge littegrann sangen
kommer, og de får kose seg oppi stoffstykket
mamma og trosopplærer holder og vugger med.
Når sangstunden nærmer seg slutten tenner
mamma et lys for babyen sin i lysgloben mens vi
synger velsignelsen sammen. Deretter er det lunsjfellesskap med deling av erfaringer, tips og råd som
både vi som arbeider i kirken og mammaene setter
stor pris på. Velkommen til en unik stund sammen
med barnet ditt i kirken eller på menighetshuset,
hver torsdag kl. 12.
Berthe Tysvær Hegglid,
trosopplæringskoordinator i Nordby menighet

Bilder fra babysang 4. november 2010
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Nye medarbeidere i menigheten

Berthe Tysvær Hegglid (25) er fra tidlig i høst
ansatt som vikar i stillingen som trosopplæringskoordinator i Nordby menighet. Hun ble født i SørKorea og kom til Norge bare 5 måneder gammel.
Hun er rogalending fra Vats i Vindafjord, har gått
på musikklinjen ved Bildøy bibelskole på Sotra,
og er utdannet adjunkt fra Norsk Lærerakademi i
Bergen. I ett år har hun vært lærer ved Sjøskogen
skole. Berthe og mannen Knut Harald bor i Ås. De
har to barn, 2 og 3 år gamle.

Gulsrud – her kommer vi!
Under Trosopplæringskonferansen i Lillestrøm
deltok trosopplærer Berthe Tysvær Hegglid og
ungdomsprest Knut Helge Kråkenes Moe på en
konkurranse hvor premien var gratis leiropphold
på Gulsrud leristed. Konkurransen var enkel, skriv
ned navn og telefonnummer – lykke til.
Uka etter kom telefonen: ”Gratulerer, dere ble
plukket ut som vinnere, velkommen til leir på
Gulsrud leirsted”. Planer er nå lagt, og sommeren
2011 blir det Milk-leir (Mini-leder-kurs) for hele
premien! Ikke bare for oss, men for flere milkere
i Follo også! Mer info vil komme, men først og
fremst ”Hurra” og velkommen på leir.
Knut Helge Kråkenes Moe
barne- og ungdomsprest i Nordby menighet

Et lite spørsmål:
Knut Helge Kråkenes Moe (29) er ansatt som
ungdomsprest i Nordby. Han er Oslo-gutt oppvokst
på Stovner, og gift med Ingvild. De venter familieforøkelse i januar! Knut Helge har arbeidet med
ungdom siden han selv var ung. Utdannelsen som
prest har han fra Menighetsfakultetet, og han har
vært feltprest ved Bodin leir. Før han kom til Nordby
var han prosjektprest i Fetsund på Romerike. Der
arbeidet han med barn og ungdom, og hadde i tillegg halv stilling som prostiprest. I halvannet år
fungerte Knut Helge som sokneprest i Dalen kirke.
I Nordby vil han i tillegg til ungdomsarbeide utføre
presteoppgaver i menigheten.
Menighetsbladet ønsker de to nye medarbeiderne
lykke til og håper de vil trives i jobben i Nordby!
Olav Aardalsbakke
tekst og foto

Er det noen som har tid og lyst til å strikke eller
hekle en dåpskjole til en dukke som vi skal bruke
i trosopplæringen her i Nordby kirke? Ring Berthe
Tysvær Hegglid på tlf. 64 96 26 74 / 99 54 27 66.
Tusen takk for hjelpen!

Juletrefest i Nordby 2. januar
Søndag 2. januar kl. 16 er det juletrefest på Nordby
menighetssenter. Det blir gang rundt juletreet,
underholdning og andakt. Nordby Knøttegospel og
Gospel synger. Brus, boller, kaffe og kaker. Nissen
kommer kanskje innom? Entrè kr 70 pr. barn, voksne gratis! Menigheten ønsker både små og store
hjertelig velkommen!

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2010
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Agnes (90) og Kristoffer Kjus (87) på Østby om

Slekt og familie, gård og yrke, kirke og menighet

På Østby østre holder Agnes
og Kristoffer hus, i den rødmalte kårboligen på eiendommens flotteste tomt med vid
utsikt i alle himmelretninger.
Der har de bodd i fem år nå og
stråler av lykke, både det som
synes utenpå dem, og jeg får en
bestemt inntrykk av at slik er det
innvendig også. Kristoffer har
bodd på gården hele sitt 87-årige
liv, mens Agnes er opprinnelig
østfolding fra Askim.
Storfamilien samles 2. juledag
I 1942 var Agnes 22 år og ønsket
å flytte på landet. – Da kom jeg
til Ås som hushjelp sammen med
søstera mi og ei venninne. Jeg
havna på Østby vestre. Hadde
ikke det skjedd, ville jeg gått
glipp av den store kjærligheten
med Kristoffer. Det vill ha vært
en tragedie, når jeg ser meg
tilbake. – Det var vel også slik,
sier Kristoffer lunt og stillferdig, at på landet hadde vi mat,
og det var viktig i krigsåra. Og
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så ble tradisjonene holdt i hevd.
Min mor kom også som hushjelp
til Østby vestre, men fra Hallingdal. Agnes og Kristoffer
gifta seg i 1948. De har 4 barn,
11 barnebarn og 5 oldebarn. Når
storfamilien samles 2. juledag er
det to ringer rundt treet for at alle
23 skal få plass.
Agnes og Kristoffer overtok
Østby i 1960 etter hans foreldre.
De har drevet med gris, poteter,
korn og skogsdrift, produksjoner
som krevde faglig dyktighet
og stor arbeidsinnsats. Kristoffer kan ikke huske at hesten
var trekk-kraft i gårdsdrifta på
Østby. Den første traktoren var
en Fordson. Kristoffer har så
avgjort hatt sansen for mekanisering. Siden faren ikke var like
mekanikk-kyndig som sønnen,
ble det Kristoffer som styrte
maskinparken fra konfirmasjonsalderen. Gården hadde egen
selvbinder og treskeverk. I 1955
gikk Østre og Vestre sammen
om å anskaffe slepetresker, mens

det i 1972 kom selvgående skurtresker på gården.
Agnes har vært husmor og etter
hvert mor, bestemor og oldemor.
Som ung gikk hun på Risum
(husmorskolen ved Halden).
Elevene derfra var svært ettertrakta. Agnes blei ”headhunta”
som kokke til Askim sykehus før
hun blei bondekone i Ås. Videre
har hun vært eksamensvakt på
Høgskolen i 20 år. Hun opplevde
nok at noen av studentene måtte
passes ekstra godt på. – En gang
var det to studenter som hadde
levert identiske eksamensbesvarelser.
– Jeg for min del har hatt stor
nytte av samarbeidet med NLH
og har sjøl vært aktiv for å få
kontakt med fagmiljøene der når
jeg trengte råd og veiledning,
sier Kristoffer.

De arbeidsomme hendene tilhører Agnes og Kristoffer. De har
kjent hverandre i 68 år og holdt
sammen i ”gode og onde dager”, de
aller fleste har vært gode.
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Kirke og menighet
Misjon, menighet, sang og
musikk har vært viktig i Agnes
og Kristoffers liv. I 1942 blei Ås
musikkforening etablert. Den
hadde 25 aktive år til glede for
mange; både i og utenfor Ås.
Agnes, som vokste opp i Santalmisjonen i Askim, hadde en
fin sangstemme, og så var hun
dyktig med gitaren. Kristoffer
spilte fele. – Du må få med at
Kristoffer var veldig god til å
synge, skyter Agnes inn. – Etter
at Musikkforeningen gikk inn,
blei det danna en kvartett på 5
medlemmer. Kristoffer var solisten der.
Menighetshuset og kirken har
dannet rammen om Agnes og
Kristoffers kristne engasjement.
De har vært aktive i Santalmisjonen og i Indremisjonen.
Kristoffer har også vært leder
for Stiftelsen Ås menighetshus,
og han har 2 perioder bak seg i
menighetsrådet. En episode av
det mer muntre slaget husker han
spesielt: Etter et møte i menighetsrådet kom Edvard Nordrum
i skade for (?) å ta på seg frakken til Leivestad da de skulle gå
hjem. Den blei jo i snaueste laget
for Edvard, og Leivestad påpekte
at han hadde tatt feil frakk. – Jeg
skjønte fort at frakken din blei
alt for trang for en legmann som
meg, var Edvards kommentar.
I de seinere åra har Agnes og
Kristoffer deltatt på de ukentlige
samlingene på ”Åpent Hus”.
Ferie og fritid
Bønder har jo hatt for vane å
klage over lite med fritid. Slik
er det ikke med Agnes og Kristoffer. – Helt siden ungene var
små har vi forsøkt å komme
oss litt skikkelig vekk minst en
gang i året. Etter at barna flyttet ut, har vi fortsatt med det.
Vi har fått reise mye i Norge, har

Nå er det klappet og klart for tradisjonsrik 2. juledagsfeiring. – De
kommer vel snart nå, alle sammen?

vært mange ganger i Syden, og
så har vi fått oppleve USA og
Canada på en fantastisk rundtur
på 80-tallet. I 2007 var Agnes
og eldstedattera i Israel og i
de palestinske områdene. For
Agnes ble dette en bibelhistorisk
opplevelse uten sidestykke.
Eksempelets makt forplikter
– Dere har levd lenge og sett
svært mange forandringer i samfunnet. Har dere noen synspunkter og erfaringer å trekke fram?
– Vi ser jo at mange ting har
forandra seg, og vi klarer ikke
å følge med på alt. Data er ikke
en del av vår hverdag, og SMS
bruker vi ikke. Det at opplæring
i kristendom tas ut av skolen,
mener vi er et stort tap. Vi er
klar over at nå er dette kirkens
og trossamfunnenes oppgave,
men hvor sikre kan vi være på
at alle nås? For oss er det viktig
at vi kan opprettholde den gode
kontakten i familien. Det betyr
alt for oss. Vi tror at den kontakten er verdifull andre veien
også; siden eksempelets makt
forplikter.

Porselensmaling på loftet i
ledige stunder
Kristoffer forteller at Agnes
rett som det er har en tendens
til å bli borte. Han har lært seg
å leite på et bestemt sted. Da
går han opp i 2. etasje og inn
på ”atlieet”. Der finner han
sin porselens-malerinne. Det
er hennes store hobby; både
hjemme og i Arbeidskirken
hver tirsdag.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Bestemors drøm
De har mistet noen de var glade i, men de har i det minste hverandre. Bestemor Fineli håper
barnebarna arver troen på at det er mulig å investere i en bedre fremtid.
Tekst: Cathrine Haugeli Halvorsen, Foto: Greg Rødland Buick

Hun har noe sorgtungt og sårbart over seg, Fineli
Mwinuka. Men så har hun også kjent på mye smerte
i livet sitt. Hun har født åtte barn til verden, og sørget over tapet av tre. – Det er vondt å miste et barn,
men det er noe man bare må akseptere. Døden er
der for alle, sier Fineli med rolig stemme. Selv ble
hun foreldreløs og flyttet sammen med sin bestemor da hun var elleve. Nå er målet å gi barnebarna
den tryggheten hun selv var så avhengig av da hun
ble igjen alene i verden. Magdalene er glad hun har
bestemor: – Hun er veldig snill, svarer den sjenerte
elleveåringen. Det blir en liten pause, men Magdalene har noe mer på hjertet: – Jeg er glad i henne,
hvisker hun frem.

Fra hånd til munn
Fineli, mannen og barnebarna bor i en leirhytte
med blikktak i Sekondari street, Ilula town, to timers rask gange hver vei fra åkerlappen hvor hun fra
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tidlig morgen til sen kveld dyrker frem mais, ris og
ulike kornslag. Mannen Michael Sanga tar ansvar
for grønnsakshagen hvor de hovedsakelig dyrker
grønnsaker til bruk i eget kjøkken. Når familien
trenger penger, prøver de å selge en sekk med ris,
eller de slakter en gris. Slik lever de, og slik har
de levd i generasjoner. Fra hånd til munn. Stadig
hyppigere tørkeperioder skaper sårbarhet og Fineli
er usikker på fremtiden.
– Jeg takker Gud for hver dag vi har mat på
bordet. Det er ikke alltid det er like god kvalitet på
maten jeg lager, men foreløpig slipper vi å gå sultne
til sengs, sier hun.

kjenner meg lykkelig når hele familien har tid til å
sitte ned og spise et måltid sammen. Men hvis jeg
kunne drømme om noe virkelig stort … så måtte
det være elektrisitet som kan gi lys, slik at barna
kan gjøre hjemmelekser om kvelden, svarer Fineli
forsiktig.
Tanken på å ønske seg noe til jul var litt fremmed for bestemor Fineli. Drømmen om elektrisitet
er fremmed for oss. Det tar vi som en selvfølge.
Men ønsket om å ha familien rundt seg i jula og å
ha god tid sammen, det deler vi.

Kirkens Nødhjelp gir spare- og lånemuligheter
En stor andel av befolkningen i Tanzania lever
under fattigdomsgrensen, slik som Fineli og
familien. Tilgang på små lån kan være en vei ut
av fattigdommen. Kirkens Nødhjelp har siden
2006 arbeidet med lokale spare- og lånegrupper,
såkalte VICOBA-grupper. Gjennom deltakelse i
en VICOBA-gruppe har Fineli fått mulighet til
å investere i en grønnsakshage og en grisebinge.
Investeringene skaper inntekt og gir familien mat
på bordet – og bidrar til å holde den desperate fattigdommen på en armlengdes avstand.

Utdanning er viktig
Bestemor gjør alt hun kan for å sikre barnebarnas
utdannelse. – Jeg ønsker at de skal studere og få et
godt liv, sier Fineli. Hun tror utdanning er en vei
ut av fattigdommen. Tvillingjentene har planene
klare: Mariam vil bli lærer, og Magdalene vil bli
lege. – Jeg ønsker å hjelpe de syke slik at de blir
friske igjen, forklarer Magdalene.
Kostnadene til utdanning er en byrde. – Vi får
stadig beskjed om å betale; kursavgift, skoleuniform, bord og stol. Vi tar én regning av gangen,
men noen ganger er kostnadene i høyeste laget.
Hun takker VICOBA-gruppen for at de kommer seg
over kneikene slik at barna kan holdes i skolen.

Tanker om jul
– Jeg prøver å putte litt til side til julefeiringen slik
at jeg kan gjøre litt ekstra ut av måltidene. Hvis vi
har penger til noe mer, kjøper vi noe til barna, forteller bestemoren. – Hvis det hadde vært slik at du
kunne ønske deg noe til jul, hva ville du ønsket deg
da? – Mitt høyeste ønske er at ingen blir syke, at vi
alle holder oss friske så lenge som mulig. Dernest
ønsker jeg meg mer tid sammen med familien. Jeg

Gi en julegave til Kirkens Nødhjelp og vårt arbeid
for at Fineli og andre kvinner i Tanzania skal få
muligheten til å investere i sin egen fremtid:
Gi en gave på kontonummer 1594 22 87248
Ring givertelefonen på 820 44 004 (200,-)
Eller kjøp en sparegris eller geit til noen du er glad
i på www.gaversomforandrerverden.no
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Super aktivitet i adventstida
Advent. Ordet rommer så mye. For de fleste er det ei travel tid, fylt med både forpliktelser og
forventninger. Advent er også tida for å være sammen. Ta en pause fra alle forberedelsene,
sette på deilig julemusikk, lage varm kakao med krem, prøvesmake på julekakene – og
koble seg opp på internett…
”Adventsstund og internett – noe blir feil”, tenker
du kanskje. Vi i Medieklubben Superblink tror ikke
det – men forutsetningen er at du videre klikker deg
inn på Superblink.no. I Superblinkland blir det i
desember presentert en egen adventskalender. Her
vil det hver dag bli lagt ut en overraskelse – noe
som kan gjøres, leses, snakkes om eller tenkes på.
Dette – og mye mer, har du mulighet til å gå inn på,
selv om du ikke er registrert som medlem.
Superblink har ca 4000 medlemmer med eget
brukernavn og passord til Superblinkland. Disse
har full tilgang til landet, i tillegg til at de får ni
utgaver av medlemsbladet og 3–4 cd’er hvert år.
Klubben, som er beregnet på barn i alderen 6–13
år, har fokus på trosopplæring, misjon og – ikke
minst – barnas hverdag.
Medieklubben drives av Norsk Luthersk Misjonssamband og Norea Mediemisjon i samarbeid
med Indremisjonsforbundet.
Superblink er en unik, tidsriktig og trygg medieklubb for barna. Vi oppfordrer alle foreldre, beste-
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foreldre, faddere m.m. til å sjekke ut Superblink.
no. Kanskje du finner løsningen på årets julegaver
her..
Menighetssekretær i Nærøy kommune, Eldrid S.
Ramstad om Superblink:
– Som barnekorleder prøver jeg å motivere barna
til å være trofaste både på øvelser og opptredener.
Barna får ”utmerkelser” etter hvor mange ganger
de har møtt opp. Når de har møtt opp 50 ganger,
er ”utmerkelsen” et årsabonnement på Superblink.
Barna sier selv at de setter pris på både klubben og
gaven de får som nytt medlem.
Daglig leder i Familie & Medier, Jarle Haugland om Superblink:
– Medieverden er en sentral del av barns oppvekst. Derfor er det viktig at foreldre og andre
voksne er bevisst på å gi barn gode medieopplevelser der tro og misjon formidles på en tydelig og gøy
måte. Det opplever vi at Superblink bidrar til!
Torunn Haraldsen, redaktør Superblink
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Kristin Moen Saxegaard vert
prost på Ringerike
Kristin Moen Saxegaard er utnemnd til prost i
Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme. Ho har
vore vikarprest i Follo og medlem og leiar for
Ås menighetsråd. Ho byrjar i stillinga på nyåret.
Lukke til!
Arve Skutlaberg

Dagstur til Glogerfestspill
i Kongsberg

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
18

Det ser ut til å bli tradisjon med en dagstur til
Kongsberg i forbindelse med de årlige Glogerfestspillene. I januar var vi 39 personer som fikk
oppleve 2 flotte konserter i den vakre Kongsberg
kirke. I tillegg hadde vi en hyggelig tur sammen.
Lørdag den 29. januar 2011 arrangeres det for
4. gang en konsertreise til Kongsberg med buss.
Avreise fra Ås stasjon kl. 13.
Kl. 15.30 er det orgelkonsert. Den nederlandske
organisten Leo van Doeselaar, en av de mest kjente
organistene i Europa, har spesialisert seg på eldre
musikk.
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 Restaurant Opsahlgården som ligger like ved kirken og spiser middag.
(www.opsahlgarden.no).
Kl. 19.30 er det ”Kammerkonsert ved Det Norske
Solistkor”. Andre medvirkende er: Kammerakademiet Potsdam, Oslo Kammerakademi, Leo van
Doeslaar, orgel og Bengt Forsberg, klaver. Dette
må bli en fantastisk konsert! Programinformasjon
ligger på internett (www.glogerfestspillene.no).
Pris pr. person for 2 konsertbilletter + reise, kr.
650. Påmelding til Kristen Bjorå innen 20. januar.
E-post: kristen@bjoraa.net,
tlf. 22 67 14 60 / 99 22 68 81.
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Menighetsbladets grønne spalte
Hva med GRØNNE JULEGAVER i år?
Hva skal jeg gi til far og tanter til jul i år? Egentlig
har de alle ting de trenger, og så mye, mye mer.
Det har forresten onkelbarna også. De har skap
på skap med leiker laga i Kina. For miljøet vil det
utvilsomt være bedre om de fikk gaver som ikke
er transportert halve kloden rundt. Og hva om jeg
istedetfor å kjøpe disse tingene, fant måter å gi bort
tilmålte julegavebudsjettpenger uten å trave rundt
på kjøpesenter, fra butikk til butikk, i siste liten før
juleposten går til Bergen, for å finne riktig merke
på leker, dataspill og underbukser?
Herved er tanken tenkt. Hvilke alternativer har
jeg? Jeg vurderer sterkt ”Alternative julegaver”. De
gir ingen ekstra CO2 utslipp, hverken ved produksjon eller transport. I tillegg gleder de minst to
mottakere om gangen.
Her er noen nettbutikker med alternative gaver,
både symbolske og konkrete gaveartikler :
Kirkens Nødhjelp tilbyr Gaver som forandrer
verden: www.gaversomforandrerverden.no
Strømmestiftelsen tilbyr Levebrød:
www.levebrod.no

Norsk Folkehjelp har Symbolske gaver:
www.symbolskegaver.no
Det Norske Misjonsselskap selger Klimagriser
som julegaver: http://www.nms.no/forsiden/
klimagrisen-er-ikke-som-andre-griser-article2605-6.html
Normisjon selger gavekort som julegaver:
normisjon.no/index.php?kat_id=5384
Let videre selv.
Om jeg ikke er komfortabel med symbolske
gaver eller å kjøpe dem i nettbutikker, vil gaver som
er laga i Ås bety mindre miljøbelastning enn langveistransporterte unyttigheter. Støtt næringslivet i
Ås og lokale produsenter.
Ås-UMB orientering har et godt utvalg nyttige/
artige gaveartikler. Melby Gartneri har juleblomster som er laga i Ås. Lokale julemarkeder som
står i kø hver helg framover er egentlig dobbelt
nyttige: De støtter gode formål, og gir ofte langt
mer miljøvennlige gaver enn det som er å finne på
kjøpesentrene.

Kjernefysikk
i Ås kirkeakademi
25. januar
Ås kirkeakademi har sitt første
møte i det nye året tirsdag
25 januar. Professor Eivind
Osnes holder foredrag med
tittel: Kan en kjernefysiker
tro? Eivind Osnes er professor i kjernefysikk, og var instituttleder ved Fysisk
institutt, Universitetet i Oslo fram til 2009. Eivind
Osnes var formann i Det norske indremisjonsselskap i perioden 1992- 2000. Han ledet for det
statlige Teknologirådet fra 1999 til 2007, og stod
som president i Norsk Fysisk Selskap fra 1979 til
1990. Han har vært styremedlem i Det Norske
Videnskaps-Akademi. Møtet er i Ås arbeidskirke
kl 19.30. Enkel bevertning og kollekt.
Alle velkommen.

Heimelaga julepynt er ypperlige gaver. De er snille
mot miljøet, og gir giveren mye tid til tanker og
refleksjoner mens gavene tar form.
Tekst og foto: Erling Fløistad

Nils Standal
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Service-SIDER
Ta vare på sidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Lensmann
Legehelikopter
Kirkens SOS
Krisesentret
Drosje
Ås kommune Servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
113
64 87 19 30
64 97 49 00
67 90 55 70
815 33 300
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 97 73 90
64 96 23 30

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

DAGLIGVARER
Coop-PRIX-Ås
Idrettsveien 1

64 94 28 18

DYREPENSJONATER
Follo Kattepensjonat
Kongeveien 124

64 94 63 77
mob. 900 25 048

FOTO
Ås Foto, Sentrumsgården

64 94 12 41

FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2

64 94 10 95
HELSEKOST

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

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
Thone’s klassiske masasje og
triggerpunktsbehandling
i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for
å avtale tid. Julegaveidé.. gavekort! 50 min.
massasje kr 400, 25 min. massasje kr 225.
HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36

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

918 07 178

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

SYKKELVERKSTEDER

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

LB Sykkelverksted
Rådhusplassen 13
Sykkel - Deler - Utstyr

94 28 10 83

JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4
Privatpraktiserende jordmor

64 94 33 13
mob. 911 35 380

KLÆR
Stoffutsalget A/S
Rådhusplassen 19
64 94 09 06
Gardiner - Metervarer - Utstyr og Ferdigvarer
KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler A/S
905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no

Rettshjelpjuristen – bistand når du trenger det
Christin Ruud Ulfsryggen
948 29 443
Testament og avtaler. Familierett. Klager og rettigheter. Lett tilgjengelig og priser du kan leve med.
E-post: christin@rettshjelpjuristen.no
Web: http://www.rettshjelpjuristen.no
SERVERING & CATERING
Follo Lunsj og Catering,
Industriveien 13, 1400 Ski
982 17 777
Vi tilbyr koldtbord, snitter og varmmat til
konfirmasjoner, bryllup, begravelser og andre
selskaper.
SPESIALFORRETNINGER I ÅS SENTRUM

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

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, sertifisert og forsikret.
UTLEIE
Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger

RETTSHJELP

Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget

TANNLEGER

64 94 04 67

64 94 00 07

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com
tlf. 64 94 68 07, mobil 920 20 576
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt Svein Rindal (utleieansvarlig)
e-post: r234sv@hotmail.com, mobil: 924 22 079
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Rom for minnesamvær, konfirmasjon 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 Sagaveien 3 i Ås sentrum.
64 96 23 40
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Erik Stensrud Bugten
Freja Sørlie Corneliussen
Tobias Adam Haraldstad-Christiansen
Aksel Huse Larsen
Lucas Nordstoga
Mathias Pettersen-Ulvmoen
Elias Østerås

Døpte
Amalie Fidjestøl
Jens Lindboe, døpt i Kråkstad
kirke.
Theodor Hagen Lohne, døpt i
Heggen kirke.
Celise Enger Olsen
Sofie Vilbo Pedersen
Mirabell Christiansen Strømsrud,
døpt i Magnor kirke.
Therese Olsen Vegge

Døde
Mina Svendsen

Viet
Irene Nesfeldt og Øyvind Engøy
Døde
Jonny Berg
Conrad Carlson, begravet fra
Hobøl kirke
Hildegun Kaarstad
Ewa Kjærsrud
Helga Kvaal
Målfrid Synnøve Larsen
Norodd Martin Lynghaug
Solveig Karine Overaae
Anna Reisæter
Grete Synnøve Skaland
Malmfrid Gunvor Sveen

Døde
Wenche Irene Ekeberg, begr. fra
Vestre gravlunds kapell.
Eli Kolstad
Målfrid Synnøve Larsen, begr. fra
Ås kirke.
Ellinor Niedzwiedzki
Ragnar Thoralf Ringnes

Melby Gård
og gartneri
Du finner oss på fylkesveien
mellom Nygård og Wassum.
Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25

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

1540 Vestby

Hele døgnet

www.gsb.no

Kjøp juleblomstene på
GARTNERIUTSALGET

 
   
     
Man. og fre. 09-17 • Tir. og ons. 07-17 • Tor. 09-20 • Lør. 09-15

Norskeid familiebyrå for hele Follo

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

ÅS KIRKEKONTOR, Sagav 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39
www.as.kirken.no
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,
permisjon. E-post: elise.bjerkreim-bentzen@
as.kommune.no
Mob. 926 70 755.
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D,
1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735.
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
Martinsen. Tlf. priv. 64 94 00 10.
E-post: s-k.m@online.no
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf. 481 99 812, E-post: a-chrigr@online.no
Kirketjener: Odd Hroar Meldal-Johnsen.
Tlf. priv. 64 94 12 38.
Kroer kirke, Holtv.1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets formann: Geir Krogh,
Herumveien 16 a, 1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 25 17.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen.
E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Vikar: Line Kittelsen Tlf. 975 11 447. E-post:
line.kittelsen@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Mob. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås, Utleie: Svein
Rindal, Tlf. 924 22 079.
Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås, Tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax. 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret i Nordby:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.
Sekretær: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes Moe.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Mob. 99 69 40 12.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Mob. 91 58 98 95.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Trosopplæring: Anneli Sollie. Vikar: Berthe Tysvær
Hegglid, tlf: 64 96 26 74 / 99 54 27 66. E-post:
BertheTysvaer.Hegglid@as.kommune.no
Menighetsrådets formann: Christofer Solbakken,
Hareåsen 12 D, 1407 Vinterbro. Mob. 996 46 735.
Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand.
Mob. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no.
Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Mob.
958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Mob. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
3. s. i advent, 12. desember, Jes 35,3-10
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. S.A. Bakke.
J. Grolid. Ofr.: Ås menighet - ungdomsarb.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein.
H. Wang. Søndagskole. Ofr.: IKO.
4. s. i advent, 19. desember, Joh 1,19-27
Ås Arbeidskirke kl. 11.00: Fellesgudstj. G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Ås menighet - diakoni.
Julaften, 24. desember, Luk 2,1-14
Ås kirke kl. 13.45: Familiegudstj. E. BjerkreimBentzen. J. Grolid. Ofr.: Kirkens Nødhjelp.
Ås kirke kl. 15.00: Familiegudstj. E. BjerkreimBentzen. J. Grolid. Ofr.: Kirkens Nødhjelp.
Ås kirke kl. 16.15: Familiegudstj. E. BjerkreimBentzen. J. Grolid. Ofr.: Kirkens Nødhjelp.
Ås arbeidskirke kl. 14.30: Familiegudstj.
G. Børresen. A.C.P. Grolid. Ofr.: KN.
Kroer kirke kl. 16.00: Familiegudstj. G. Børresen. A. C. Grolid. Ofr.: Kirkens Bymisjon.
Nordby kirke kl. 13.45: Familiegudstjeneste.
K.H. Kråkenes Moe. H. Wang. Ofr.: KN.
Nordby kirke kl. 15.00: Familiegudstjeneste.
K.H. Kråkenes Moe. H. Wang. Ofr.: KN.
Nordby kirke kl. 16.15: Familiegudstjeneste.
K.H. Kråkenes Moe. H. Wang. Ofr.: KN.
Juledag, 25. desember, Joh 1,1-14
Ås kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
K. Lein. J. Grolid. Ofr.: Det Norske Misjonsselskap.
Kroer kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
E. Bjerkreim-Bentzen. A.C.P. Grolid. Ofr.:
Det Norske Misjonsselskap.
Nordby kirke kl. 13.00: Høytidsgudstjeneste.
S.A. Bakke. H. Andersen. Ofr.: Evangeliesenteret.
Andre juledag, 26. desember, Matt 10,17-22
Moer sykehjem kl. 11.00: Julegudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
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Nyttårsdag, 1. januar 2011, Luk 2,21
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Dåp.
G. Børresen. J. Grolid.
Kristi Åpenbaringsdag, 2. jan., Matt 2,1-12
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Prostiprest.
J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke.
H. Wang. Ofr.: Menighetens arbeid.
Nordby kl. 16.00: Juletrefest. Gospel deltar.
1. s. e. Kr. Åp., 9. januar, Matt 3,13-17
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Eldrid E.
Røyneberg. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. K. Lein.
A.C.P. Grolid. Ofr.: Egen menighet.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke.
H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen.
2. s. e. Kr. Åp., 16. januar, Joh 2,1-11
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Dåp.
S.A. Bakke. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
Ø. Pihl. Ofr.: Barne- og ungdomsarbeidet.
3. s. e. Kr. Åp., 23. januar, Joh 4,46-54
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. Dåp. K. Lein.
J. Grolid. Ofr.:.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
A.C.P. Grolid. Ofr.: Sjømannsmisjonen.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Konf.
presentasjon. K.H. Kråkenes Moe. H. Wang.
Ofr.: Kirkemusikalsk arbeid.
Torsdag 27. januar
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. E. BjerkreimBentzen.
4. s. e. Kr. Åp., 30. januar, Matt 8,23-27
Ås kirke kl. 11.00: Tårnagent-gudstjeneste.
G. Børresen. L. Kittelsen. Ø. Pihl.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiemesse, Tårnagenten. K.H. Kråkenes Moe. H. Wang.
Ofr.: Institutt for sjelesorg.
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