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Prestens hjørne
Du er en hvile for Hans øye …
Her om dagen fikk jeg tilsendt noen spørsmål om
kristendommen fra en skoleelev. Han spurte meg
blant annet om dette: Hva er det viktigste med kristendommen? Mitt svar var umiddelbart og kort. At
jeg er skapt og elsket av Gud.
Spørsmålet fra skoleeleven har fortsatt å surre i
hodet mitt. Kanskje skulle jeg skrevet noe mer. Hva
er det som er så viktig med det jeg tror på?
Etter 6 års teologiske studier, og mange små
og store kurs for å forstå mer av hvem Gud er og
hva den kristne tro inneholder, er så er svaret mitt
likevel dette enkle: Jeg hører til en Gud som elsker
meg.
Svaret mitt gjør noe med hele livet mitt. Det
gjør at jeg tillitsfullt kan få komme til Han som har
skapt meg, og vite at han ser på meg med vennlige
øyne. Livet jeg har fått av Han er en gave. Å leve er
da å få ta imot.
Jeg har nå vært prest og studentprest i Ås i fire
og et halvt år. I desember slutter jeg. Jeg har tenkt
mye på om det er noe jeg vil si og formidle før jeg
slutter som prest i Ås. Og jeg vender stadig tilbake
til et dikt som har fått følge meg i mange år. Det er
ord fra Arnold Eidslott.

Elise Bjerkreim-Bentzen sluttar
som student- og prostiprest
Elise Bjerkreim-Bentzen sluttar som student- og
prostiprest 30. november. – Jeg skal ut i fødselspermisjonen, seier ho til Menighetsbladet.
– Deretter begynner jeg som kapellan i Lommedalen menighet i Bærum.
Stillinga som studentprest er ikkje lyst
ut enno. Follo prosti skal delast når dei nye
prostane er på plass, og det får også følgjer for
fordelinga av prostiprestar og plasseringa av
studentpreststillinga i den nye organisasjonen.
Men det er bestemt at prostiprest Anette Cecilie
Nylænder skal ta mange av gudstjenestene som
Elise til vanleg har hatt.

Husk, husk at du er
en hvile for Hans øyne
som skapte deg Adam husk
at da han fylte dette støv
med åndens avlende tropehav
da Herren gav deg del med seg
og sitt eget var Han dømt til
denne kjærlighet til sitt eget
For hvem elsker ikke livet avlet
ved det navnløse også den navnløse
elsker sine egne og gav den første
navnet Jesus Kristus husk at du er
en hvile for hans øye du barn av Gud
La lovsang erobre den jord du trår på
Du hører til en Gud som elsker deg. Han som kom
til jorden for å dele våre liv, vekke vår lengsel og
elske oss. I lys av Hans oppstandelse får vi leve. Du
er en hvile for Guds øyne. Slik er den Gud som jeg
tror på. God advent.

Om forsiden
Døpefonten i Kroer kirke. Les mer på side 14.
Foto: E. Fløistad.
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Elise Bjerkreim-Bentzen,
student- og prostiprest

Biskopens julehilsen

Utstråling
I en av julehøytidens bibeltekster heter det om
Jesus at ”han er utstrålingen av Guds herlighet”
(Hebr 1,3). Jesus har utstråling.
Det hender vi sier det om mennesker, at hun eller
han har utstråling. Vi sier det om personer som
betar oss, fascinerer oss.
Jeg forestiller meg at gjeterne og vismennene
ble betatt av den nyfødte som lå der i krybben. Det
var noe fascinerende ved ham. Jesusbarnet hadde
utstråling.
Mennesker som møtte den voksne Jesus, ble også
betatt av ham. Det var noe med hans væremåte,
hans vesen, det han sa og gjorde, som fascinerte.
Evangeliene forteller at han løftet de nedslåtte opp,
tilga synder, spiste med de utstøtte, ga dem liv og
verdighet på nytt. Slik utstrålte han noe som fikk
mennesker til å flokke seg rundt ham.
Også fra Jesu kors stråler det. Det er vanskeligere
å forestille jeg. Men Jesus gikk veien fra krybben
til korset. For å minne oss om veien han måtte gå,
maler ikonkunstnerne ofte Jesusbarnets svøp slik
at det likner linkledet døde ble iført.
Hva var det Jesus utstrålte, på sin vei fra krybben til korset? Guds herlighet, sier bibelordet.

Guds herlighet er hans storhet, dybdene i ham,
hans skinnende lysglans. Men det fascinerende ved
Gud er at han ikke beholder sin herlighet for seg
selv. Guds herlighet forblir ikke i det høye, men
tar bolig i det lave. For Gud er en menneskekjærlig
Gud. Hemmeligheten om hans herlighet er at han
er ute etter å elske oss tilbake til seg. Det var derfor
Jesus kom til oss.
I et uthus, hvor husdyra pleier å holde til, stråler
det herlighet fra den nyfødtes ansikt. Det samme
lyset skinner for dem som møter ham og kommer
til tro på ham. Ja, selv fra Jesu forpinte ansikt på
korset, skinner Guds herlighet. For i Jesus blir jord
og hverdag og alt som er såret og knust, gjennomlyst og løftet til Gud.
Han er utstrålingen av Guds herlighet! Det er
juleevangeliets dype hemmelighet.
Knut Erling Johansen,
fungerende biskop i Borg

w w w. g a v e r s o m f o r a n d r e r v e r d e n . n o

Menighetsbladet trenger nye bladbud
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer deles
ut til alle husstander i Ås kommune av mange frivillige. Flere av våre trofaste, eldre bladbud har
nå bedt om avløsning. Vi har derfor noen ledige
ruter i Ås. Det hadde vært fint om du kan hjelpe til
med en rute i ditt nabolag. Det blir å ta med seg en
bladbunke på kveldsturen seks ganger i året. Dette
gjelder følgende områder:

•
•
•
•

Brønnerud
Myrerveien og deler av Drøbakveien
Gamleveien og Løkkeveien
Parallellen
Ta kontakt med Olav Aardalsbakke på telefon
90 51 85 77 dersom du har lyst til å hjelpe til med
utdelingen. Menighetsbladet kommer ut med 3
utgaver før sommeren og 3 utgaver etter sommeren.
Rutene kan gjøres unna på ca. en halv til en time.
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Olav Fykse Tveit er til vanleg busett i Ås.
Nå bur han i Genève og er leiar for for Kirkenes Verdensråd. Anna er leiar for Kirkerådet
for Norsk kirke i utlandet i Sveits.
Her er er ei julehelsing frå Olav og Anna.

Julebrev frå Genève
Det er to år sidan vi pakka kofferten og køyrde hit.
Det har vorte to år med mange nye inntrykk og
oppgåver, nye kontaktar og utfordringar.
Det gjeld å forstå og å bli forstått. Det tek si tid å
bli vant til å jobbe på engelsk frå morgon til kveld,
men det vert ein vane og ordforrådet aukar på, om
alt frå økonomisk etikk via pensjonsfond til ventilasjonsanlegg – i tillegg til det kyrkjelege og teologiske språkfeltet. Anna jobbar meir iherdig enn
Olav med å lære fransk, så ho forstår mest av kva
som vert sagt rundt oss på butikken og på bussen.
Trivselen i vår enkle leiligheit er ganske så stor.
Frå kjøkenglaset er det utsikt til Jura-fjella, der vi
går lange fotturar eller skiturar, alt etter årstid. Frå
altanen ser vi nesten Mont Blanc på godversdagar,
og dei er det faktisk ein god del av. Vi bur i ei blokk
der det er gangavstand både til kontoret på det økumeniske senteret og til flyplassen.
Som leiar av Kirkerådet for Norsk kirke i utlandet i Sveits har Anna mykje kontakt med ulike deler
av det norske miljøet, og julemessa samlar mange.
I går kom varene frå Noreg. Gode leverandørar av
røykelaks og pinnekjøt sikrar kvalitet og brukbare
prisar. For eit par dagar sidan hadde ho litteraturgruppa på besøk for å diskutere Knausgårds kamp.
Det er nok lettast å ha uformell og fri kontakt med
folk i det norske miljøet, men vi har også etablert
gode kontaktar med nye vener frå andre land i
liknande livssituasjon som vår. Genève er prega
av stort innslag av menneske som er flytta hit for
ein kort eller lang periode av livet, og mange har
mykje å lære bort om korleis ein skal finne ut av
sveitsiske reglar og franske vindistrikt. Det er like
kort å køyre til matmarknad i Frankrike som til
supermarkedet i Genève, og det gjer tilgangen på
gode næringsmiddel endå betre.
Den norske kyrkjelyden har gudstenester på det
økumeniske senteret kvar tredje sundag. Dei sundagane det klaffar at det er gudsteneste og Olav er
i Genève, sit vi saman i benken. Elles er det mange
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helger Olav er på besøk til kyrkjer i ulike deler av
verda og har preike på sundagsgudstenester. Det
skjer innimellom møter med kyrkjeleiarar og politikarar, ungdomar og barn, studentar og lærarar,
HIV/AIDS-sjuke og menneskerettsaktivistar, pinsevenner og katolikkar, muslimar og buddhistar.
Nyleg var han i Pakistan på opninga av ein nybygd
katedral i Lahore, i ei tid med mange vanskelege
spørsmål for kyrkjene si framtidige rolle i landet.
Stundom er Anna med. Som då vi var på Samoa
i Stillehavet, der kyrkjene er fulle av kvitkledde
gudstenestedeltakarar i alle aldrar og både kvinner
og menn går i skjørt. Gjestene fekk ein heilstekt
gris som takk for besøket. Heldigvis hadde vi reisefylgje som hadde familie der som kunne ta seg
av gåva. Nyleg var vi på fredsreise på hurtigtog
frå Roma til Assisi med Paven og andre religiøse
leiarar. Olav var bedt om å tale på vegne av dei
350 medlemskyrkjene i Kirkenes Verdensråd om
fredsinspirasjonen frå den unge Frans av Assisi, og
minte om kor viktig unge menneskers beslutningar
og bidrag til fred kan vere.
Banda til Ås, til Noreg, til vener og slektningar
er sterke. Mange hyggelege besøk frå Noreg har vi
hatt, og fleire er velkomne! Eitt av dei siste besøka
var av alle 12 biskopane i Den norske kyrkja, så
vidt vi veit deira fyrste felles opptreden med dette
heilage talet, med mellom anna to ”Ås-biskopar”:
Helga og Halvor. Det er underleg å jobbe med
juleevangeliet som tema kvar dag heile året. Fred
på jorda er ikkje eit relevant emne berre i juleandaktane for Kirkenes Verdensråd. Dagleg vert vi
involvert i korleis kyrkjene rundt omkring i verda
er fredsskaparar, i lokalmiljø og i globale prosessar. Fred på jorda er noko vi arbeider for og ber om,
noko vi ser som vårt ansvar og som Guds gåve. Det
er fint å kome frå ein kyrkjelyd i Ås der dette også
var eit tema for mange sitt engasjement, og det er
godt å vite at det er menneske som ber om at vi må
få styrke og evne til å fylle oppgåvene med glede
og gode bidrag. Arbeid for at alle kristne skal vere
eitt, er ikkje minst viktig for fredens sak på jord.
God jul!
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Helsing Anna Bjorvatten Tveit
og Olav Fykse Tveit

Atle Sommerfeldt ny biskop i Borg
Atle Sommerfeldt er utnemnd til ny biskop i Borg
bispedømme etter Helga Haugland Byfuglien, som
no er Den norske kirkes preses med sete i Trondheim. Atle Sommerfeldt er 59 år. Han kjem frå
stillinga som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
(KN). Den nye biskopen vår er fødd på Eidsvoll
og utdanna teolog frå Menighetsfakultetet. Han
har vore prest i Oslo, og arbeidd i Mellomkyrkjeleg
råd, både som sivilarbeidar, konsulent og generalsekretær.
Kva forlet du i KN når du reiser til Fredrikstad
som biskop?
– Jeg forlater en fantastisk organisasjon og
mange dyktige medarbeidere. Her handler det meste
om internasjonale prosjekter som trenger penger,
bemanning, oppfølging og evaluering – hele tiden.
Og så har du de viktige utviklingsspørsmålene
som KN arbeider med, i det sørlige Afrika, Sudan,
Kongo og Afghanistan, for å nevne noen områder.
Vil bøsseberarane i Ås merka at vi får ny biskop?
– Det håper jeg! KNs fasteaksjon er en viktig del
av kirkens arbeid. På visitas skal jeg nok passe på at
bøssebæring, og internasjonal solidaritet som dette
handler om, står på menighetenes kjøreplaner, og
ikke bare i konfirmantarbeidet.
Korleis skal kyrkja møta fattigdomsproblema?
– Jeg blir den første biskop siden Thor With som
kommer til embetet med hovederfaring fra diakonalt arbeid. Jeg vil løfte fram kirkens tradisjoner
for arbeid mellom utstøtte og fattige. Hvordan blir
de tatt hånd av kirke og myndigheter? Menighetsdiakonien må samarbeid nært med de spesialiserte
diakonale organisasjonene, for eksempel Blå Kors og
Kirkens Bymisjon, og med kommunale hjelpeordninger. Menighetene må bli enda flinkere på diakoni!
Vi lever i ei uroleg tid. Kva ser du som dei største
ufordringane?
– Miljø- og klimautfordringene er store. Det
som engasjerer meg mest, er likevel hvordan vi
som kirke kan bidra til at folk og samfunn forstår
hvilke muligheter og ressurser som ligger i det
multikulturelle samfunnet vi nå har fått. Vi som
er personlig engasjerte kristne, forstår dette veldig
godt. Men det er en fare for at noen bruker folkekirkelig argumentasjon til å fremme idéer om
kulturell og religiøs monokultur, eller rent ut sagt
rasisme. Jeg er glad og stolt over å leve i et samfunn
som ikke mobiliserte hat og mistenksomhet etter
terroren 22. juli. Midt i sorgen over ofrene ble det
vist politisk, kulturell og religiøs samhandling.

Så du er ikkje redd for auka innvandring til
Noreg?
– Overhodet ikke! Jeg er jo sambygding med
Henrik Wergeland. Han kjempet ikke bare for
Grunnloven, men også mot den, nærmere bestemt
den paragrafen som stigmatiserte jøder og jesuitter.
At landet vårt i det hele tatt har hatt en jøde- og
jesuittparagraf i forfatningen, gir grunn til ettertanke og lærdom.
Korleis kan kyrkja samarbeida med andre trussamfunn?
– Dialogen mellom Kirken og Islamsk råd er
viktig, og den har gitt resultater. For eksempel
fellesuttalelsen om retten til religionsskifte. Jeg
tror også Den norske kirke kan stille kirkebygg til
disposisjon for andre menigheter, slik at vi samarbeider om infrastruktur.
Human-Etisk Forbund har mange medlemmer i Ås …
– Ja, men de er fremdeles en minoritet. Vi må
være bevisste på at et stort flertall av folket er
kirkemedlemmer, og velger kirkene som seremonisted. Og mange barn som ikke er døpt, velger dåp
og konfirmasjon som ungdommer. Men jeg snakker
gjerne med humanetikerne.
Er du framleis ein ungdomsopprørar?
– Nei, det blir nok for drøyt å si. Men jeg har stor
respekt for kirkelederne på 70- og 80-tallet som gav
oss unge og radikale muligheter og arbeidsrom. Og
den sosialetiske vekkelsen vi var en del av, lever
fortsatt.
Favorittbok i haustmørket?
– Karl Ove Knausgård: Min kamp. Sjette bok.
Jeg er enig med dem som hevder at en leder først
bør lese skjønnlitteratur, så trene. Å lede er å forstå
mennesker og relasjoner. Begge deler lærer man
om ved å lese litteratur, blant annet Knausgård.
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Julegaver i en overflodstid
I vår familie er vi enige om å gi hverandre julegaver
som enten var ”gjenbruk”, selvlaget, tjenester eller
opplevelser. Idéen har vi fått fra andre, og i fjor
bestemte vi at den skulle gjennomsyre våre valg
av gaver, med tillatte unntak for barna selvsagt.
Resultatet blei veldig vellykka. Vi opplevde gleden
ved å få gaver som var mer gjennomtenkte enn før.
Eksempler:

    

• En god bok som var lest før
• Gammelt arvesølv, store skjeer og gafler som
lå ubrukte i mors skuff, men som blir fint salatbestikk for voksne barn
• Handlenett omsydd av gamle stoff
• En konsertbillett
• Bil og sjåfør i en dag for å få bort rot og søppel
Det blir gjennomtenkte gjenbruksjulegaver under
treet i år også. Jeg gleder meg til jul, både til å gi
bort, og til å motta! Utfordringen til dere andre er
herved avlevert.
Astri Tønnessen Berg
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Det skjer i Ås menighet
Kick-off for konfirmanter 2012

Lysmesse i Ås kirke
2. søndag i advent 4. desember
Søndag 4. desember kl. 18 er det lysmesse i Ås
kirke. Dette er en verdifull tradisjon som føres
videre. Vi starter i mørket, og speiderne bærer lys
fram i prosesjon gjennom kirken. Lysmessen er en
stemningsfull kveldstime i kirken. Det er det unge
og unge voksne fra Ås speidergruppe som forbereder og gjennomfører i samarbeid med presten.
Både ung og gammel er hjertelig velkommen.
Anette Cecilie Nylænder,
prostiprest

14. oktober brakte det løs med kick-off for Åsog Kroer-konfirmantene. Samlingen fant sted i
Arbeidskirken. 50 ungdommer fikk være med på
lek og underholdning i regi av KRIK, Ås TenSing
og Klubben. Latteren satt løst, og vi hadde en fin
kveld sammen. Pølser og snacks ble det også tid til
– og så avsluttet vi det hele med en andaktsstund og
til slutt en imponerende POI-oppvisning (lysshow).
Årets konfirmanter ser ut til å være en flott gjeng,
og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere!
11. desember er det presentasjonsgudstjeneste i Ås
kirke.

POI-oppvisningen var imponerende!

4-årskurs i Ås arbeidskirke
Lysmesse i Kroer kirke 2. søndag i
advent 4. desember
Det er lysmesse i Kroer kirke søndag 4. desember
kl. 19.30. Konfirmantene og AdHoc-koret deltar.
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Lucia-konsert i Ås kirke
søndag 11. desember
Velkommen til Lucia-konsert i Ås kirke søndag
11. desember kl. 18.00! To dager før selve Luciadagen inviterer Ås Barnekantori, Ås Kirkekor, Ås
Seniorkor og Drøbak Mannskor til en stemningsfull og livlig konsert i Ås kirke. På denne konserten
står det Lucia-sanger, advents- og julesanger på
repertoaret. Konserten vil også ha tekstlesninger
som er inspirert av engelsk tradisjon, med ni lesninger. Sangsolist: Anne Karine Kjus. Ulf Krupka
medvirker på piano. Vi lover flott advents- og julemusikk! Fri inngang. Kollekt til korarbeidet.
Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Tre tirsdager i oktober/november var 4-åringene
med foreldre inviterte til kirkekurs i Arbeidskirken.
14 forventningsfulle barn møtte opp og fikk lære
mer om dåpen, høre fortellingen om den bortkomne
sauen og julefortellingen. Vi lekte og sang sammen, og så hadde vi aktiviteter hvor vi lagde sauer,
engler og mye annet. Tomas (hånddukken) var en
selvskreven gjest – han hadde til og med bursdag
da vi hadde den siste samlingen! Men gavene og
festen fikk vi andre ta del i, nesten litt sånn som
det er med Jesus på julaften. Det ble fest, sjokoladekake og ballonger – en real avslutning på tre
flotte kvelder.

Vetle Holtung (i forgrunnen) viser oss de flotte tegningene som han har laget i den nye kirkeboka si.
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Søndagsskolen i Ås
Søndag 11. desember kl. 16 er det juleverksted
på Søndagsskolen i Ås arbeidskirke
Omtrent annenhver søndag samles det en gjeng i
Ås arbeidskirke. Det er Søndagsskole-gjengen! Når
søndagsskolen starter, begynner vi med å tenne lys,
og så har vi en sangstund. Da fisker vi sangfisker
fra fiskedammen. De forteller oss hvilken sang vi
skal synge. Så har vi en samling hvor vi får høre en
fortelling fra Bibelen – ofte gjennom bilder, drama
eller andre levende virkemidler. Så samler vi inn
penger til et fadderbarn og synger enda litt til.
Etter samlingen har vi mange gøyale aktiviteter. Vi
tegner, har papirflykonkurranser eller leker. Denne
gangen lagde vi fine blomster av silkepapir. Og så
hadde vi en hinderløype hvor en som hadde bind for
øynene, skulle bli geleidet gjennom løypen av en
som kunne se. Det var ikke alltid like lett, men det
lærte oss til å stole på den som kunne se, og lytte til
de gode rådene om hvor vi skulle gå. Akkurat slik
kan vi også få stole på Gud, og lytte til hans gode
råd gjennom Bibelen. Det er alltid kjekt å være
sammen på søndagsskolen. Og vet du? Vi har plass
til flere! Hjertelig velkommen til søndagsskolen!

Professor Arild Vatn
til Ås kirkeakademi
Første møte i Ås kirkeakademi
i det nye året blir tirsdag
31. januar kl. 19.30 i Ås
arbeidskirke.
Professor
ved
UMB Arild Vatn holder foredrag
om: ”Er økologisk bærekraft og økonomisk vekst
uforenelige verdier?” Arild Vatn arbeider med
miljø og utvikling ved Noragric. Temaet er aktuelt
for diskusjonen om samfunnsutviklinga, og også
midt i blinken for Ås menighet som har vedtatt å
bli ”Grønn menighet”.
Nils Standal

Juletrefest i Ås arbeidskirke
Søndag 8. januar er du invitert til menighetens
tradisjonelle juletrefest i Ås arbeidskirke. Vi starter
kl. 16.30 og regner med å holde på til ca. 18.30.
Store og små er hjertelig velkommen! Ta gjerne
med resten av julekakene eller litt frukt! Det blir
drama og underholdning, sang, lek, juletregang og
godteposer til barna. Pris per barn: kr 30 / maks
kr 50 per familie. Velkommen!
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Kateket Jenny Marie Ågedal

Ås menighetsråd
Marit Børset Aalde (leder)
Sigrun Stenersen Espe (nestleder)
Jenny Marie Langseter (referent)
Bjørg Lindquist
Gro Mette Rønningen
Åshild Kolderup Utvik
Jens Bernt Aune
Turid Elisabeth Leirgul
Georg Børresen (sogneprest)
Møtedatoer for Ås menighetsråd 1. halvår 2012:
10. januar, 14. februar, 13. mars, 17. april,
8. mai, 12. juni og 14. august.
Møtene holdes i Ås arbeidskirke kl. 19.

Kyrkjekaffi på Landbruksmuseet
Kafékulturen har smoge seg inn i kyrkjelivet i
Ås. Når det er gudsteneste i Arbeidskyrkja, er
kyrkjekaffien etterpå eit fast, kjærkome og sosialt
innslag. Men folk vert kaffitørste i Ås kyrkje også.
Difor samlar mange i kyrkjelyden seg på Landbruksmuseet for kaffi og drøs etter gudstenestene.
Praten etterpå er rett og slett ein viktig del av
kyrkjegangen. Kyrkje først, kafé etterpå! Heng deg
på, du og …
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Det skjer i Kroer menighet

Ivar Skippervold på besøk i Kroer
kirke
Lørdag 29. oktober var Ivar Skippevold på besøk i
Kroer kirke med sitt syngespill ”Den Barmhjertige
Samaritan”. Barnekantoriet og Kroer Barnekor
hadde øvet på refrengene på forhånd, så sangene
satt som et skudd. Ivar er også litt av en skøyer
med både buktaling, buksang og tryllekunster
med mening. Han fortalte også at han hadde vært
på Granås i Kroer for 40 år siden som sivilarbeider. Det var ikke mange ledige seter i Kroer kirke
denne lørdagen og jeg tror alle koste seg. Stor
takk til kantor-paret Grolid for initiativ, øving og
akkompagnement på fløyte og flygel.
Svend-Kristian Martinsen

Høsttakkefest
med utdeling av Barnas kirkebok

Stor musikkaktivitet i Kroer kirke
Søndag 23. oktober var det musikkandakt på
kveldstid i Kroer kirke. Primus motor var kantor
Anne Christine Pittet Grolid. I tillegg til et forsterket Kroer AdHoc-kor, hadde hun fått med seg solister både på sang og instrumenter. Sangsolister var:
Andréa Nordseth Stubberud, Ellen Nygård, Frøydis Westvik Yri, Magnus Lange, Christine Lange,
Karen Marie Omholt, Hans Christian Ramskov
og Svend-Kristian Martinsen. De to sistenevnte
var spente debutanter. Jostein og Anne Christine
Grolid deltok på orgel, flygel og fløyte, mens
junior Michael Grolid spilte fiolin. Marit Holmøy
framførte en egen komposisjon, arrangert av Per
Kristian Aschim. Svend-Kristian Martinsen leste
søndagens bibeltekst, og kom med noen refleksjoner rundt nestekjærlighetsbudet og fenomenene
”frihet fra – frihet til”. Sangene var høststemte, og
handlet om livets forgjengelighet, men med kime
til nytt liv.
AdHoc-koret får bare to uker øvingsfri mellom
engasjementene denne høsten. Søndag 4. desember
blir det Lysmesse med mye sang og musikk.

Menighetsfest 22. januar
Det var bra besøk da den årlige høsttakkefesten i
Kroer kirke gikk av stabelen 18. september. Åtte av
årets 4-åringer fikk utdelt Barnas kirkebok.
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Kroer menighetsråd inviterer til menighetsfest på
Kroer Vel søndag 22. januar kl. 18–21. Det blir
bevertning, sang og musikk, og tid til prat og sosialt
fellesskap. Alle er hjertelig velkommen!
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Julekonsert
i Kroer kirke
18. desember

Ring telefonnummer 950 04 667
for kirkeskyss i Ås og Kroer

Også i år har Norske kammersangere
valgt Kroer kirke
som arena for julekonsert. Tidspunktet er 18. desember
kl. 17. Koret, som
består av sangere
fra det sentrale østlandsområdet, ledes for anledningen av Liv Marie Hofseth. Det blir gjenhør med
både kjente og noen mindre kjente julesanger.
Billettpris kr 150/100/50.

Diakoniutvalget i Ås og Kroer har tatt initiativ til
et bedre opplegg for kirkeskyssen i Ås og Kroer.
Fra og med 1. oktober kan du ringe telefonnummer 950 04 667 og bestille skyss til gudstjenesten.
Diakoniutvalget har kjøpt inn en egen telefon for
formålet, og de vil ha denne telefonen på rundgang.
På kjørelista står en fast gjeng med frivillige som
vil kjøre ved behov. Det er fint om dere bestiller
skyss seinest lørdagen før gudstjenesten, slik at vi
har litt tid til planlegging.
For diakoniutvalget i Ås og Kroer,
Gro Mette Rønningen

Kroer-dugnad gir ny adkomst til
kirkegården

Kroer menighetsråd

Noen lurer kanskje på hva som skjer med den nye
adkomstveien til kirkegården. Gjerdet er fjernet, et
tre er felt, og en kum er flyttet. Nå gjenstår fjerning
av et lag med jord med etterfølgende påfylling av
kult og grusduk, og påfylling av kultstein, pukk og
grusdekke. Arbeidet skulle alt ha vært ferdig, men
ekstrem fuktighet og travelt dugnadsfolk har ført
til forsinkelser. Nå satser vi på at alt skal bli klart
før vinteren.

Det nye menighetsrådet i Kroer har konstituert
seg:
Asbjørn Rønning (Leder)
Marie Lillehammer (Nestleder)
Edvin Folkvord (Kasserer)
Svend-Kristian Martinsen (Referent)
Inger Lise Wærstad (1. varamedlem)

Den årlige skogturen
KFUM
KFUK

Starter 19. januar kl. 18.00 på Kroer samfunnshus.

Kroer Triangelklubb hadde sin årlige skogtur
13. oktober. Det ble mørkt, men alle hadde hodelykt. Vel fremme ved målet i Krosser-skogen var
det tenning av bål med påfølgende koking av spikersuppe og steking av pinnebrød. Deretter ble alle
sendt ut for å lete etter reflekser med bokstaver på
som var hengt ut i trærne rundt omkring.
Bokstavene skulle settes sammen
til et ord, og det ble jammen ”elgjakt”. En liten sang og en andakt
ble det også tid til. Så var det bare
å ta fatt på hjemturen, og da var
det skikkelig mørkt, og noen ville
gjerne ha en hånd å holde i, og det
fikk de.
Svend-Kristian Martinsen
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Det skjer i Nordby menighet
Barneklubben i Nordby
Barneklubben er en klubb for barn mellom 10 og 12
år. Velkommen til juleavslutning torsdag 8. desember kl. 18. Vi holder på til ca. kl. 20.30. Dersom du
ikke har vært med på klubben før, men ønsker å
se hva vi gjør og hvordan det er, så er du hjertelig
velkommen til å møte opp! Vi skal lage masse forskjellige ting, og ikke minst ha det gøy og spise
god mat sammen. Kan du ikke denne datoen, så vil
Barneklubben begynne opp igjen i februar 2012.
Sted: Nordby menighetssenter. Pris: kr 30.
Nordbykoret

Juleverksted

Adventskonsert i Nordby kirke
2. søndag i advent

Nordby menighet arrangerer også i år juleverksted
for alle barn som ønsker å være med på å lage spennende julegaver eller pynt som kan brukes i julen.
Juleverkstedet vil i år være på lørdag 26. november
kl. 13–15. Vi sørger for utstyret til å lage masse
spennende ting, pepperkaker og saft, mens dere tar
med dere godt humør og er klare for en kjempemorsom dag på juleverkstedet. Sted: Nordby
menighetssenter. Pris: kr 30.

2. søndag i advent, 4. desember, kl. 18 kan dere
glede dere til adventskonsert med Nordbykoret
(dirigent Evy Ernsteen), korgruppa fra Nordby
menighet (dirigent Paul Gerhard Blix) og lokale
solister. Prest: Sigurd A. Bakke. Kantor: Hilde N.V.
Wang.
Hilde N.V. Wang,
Kantor i Nordby

LysVåken
Hust LysVåken-arrangementene i Nordby og Ås
lørdag 26. og søndag 27. november. Vi starter opp
kl. 16 på lørdag.
Morten Ødegaard,
menighetspedagog i Nordby
menighet

Korgrupppa fra Nordby menighet, FAM-koret.

Ungdomspresten
i Nordby på pappaperm

Juletrefest i Nordby menighetssenter søndag 8. januar

Ungdomspresten i Nordby, Knut Helge Kråkenes
Moe, hopper ut i pappapermisjon. Han blir borte
frem til andre uka i januar. Ungdomsprestens
arbeid blir i disse to månedene fordelt på de øvrige
ansatte i Nordby menighet, med assistanse fra
prostiprestene. Lykke til!

Velkommen til juletrefest i Nordby menighetssenter søndag 8. januar kl. 16!

Olav Aardalsbakke
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Stillhet - hva er det?

Menighetstur sommeren 2012

Stillheten har blitt populær. Nesten som en snakkis.
Stillheten er der informasjonen fins, det handler
om å koble seg vekk fra kjas og mas, stress og jag,
senke tempoet og finne den store roen.
Men hva er stillheten egentlig? Og hvordan
finner man den? Mange tror at stillheten er noe
utvendig. Et stille sted, en stille kirke, naturen som
bare ”henger” i sin egen eksistens, et stille vann, en
fiskedupp som sakte driver og venter på napp.
Men stillheten er noe mer. Det er et stille sted
inne i alle, og alle som har lengsler, venter og lengter etter å finne dette stille stedet. Det stedet der det
er total fred og frihet. Det handler ikke om å slutte
å leve, snarere det motsatte. Det handler om å finne
dette stille stedet inni seg selv, og bringe det ut i
verden, og la alt komme derfra.
For å oppnå dette må du akseptere at Guds
stemme og Guds natur er uendelig større enn deg
selv. Gud taler gjennom deg, gjennom stillheten, du
hører sannsynlig bare ikke etter. Du er for opptatt
med dine egne tanker om hva som er ideelt, hvordan
livet skal være, dine egne meninger om det perfekte.
Og et typisk konsept i kristenlivet er meningen om
hvordan det er å være en god kristen.
Så la dette fare for et øyeblikk, og slutt å stole
på at det er tankene dine som gir deg svaret. Slutt
å lytte til den indre dialogen om alt du foretar deg,
og se hva som skjer. Sannsynligvis vil du oppleve
at alt blir stillere, sannere og renere. Mer kjærlig.
Inni deg.

Til sommeren vil det på ny bli menighetstur – for
10. året på rad. Ettersom turene de to siste årene
har gått til utlandet, har vi funnet det naturlig at
sommerens tur skal gå i Norge, med Agder og
Rogaland som hovedtema. Avreise er planlagt
23. juni og vil vare en ukes tid. Forløpig er
turprogrammet så vidt påbegynt. Likevel kan en
nevne båttur til Ny Hellesund, og besøk i Søgne
gamle kirke der Bjørnstjerne Bjørnsons far var
prest. Bjørnstjerne bodde der i 16 år. Flere av hans
bøker er skrevet på Søgne prestegård. Videre kan
nevnes Lindesnes fyr og Flor og Fjære beliggende
på en øy utenfor Stavanger. Jæren og Stavangerområdet har for øvrig et stort antall severdigheter.
Et mer fyldig turprogram vil bli presentert i neste
menighetsblad.
Kristen Bjorå

Hilsen Per Tomasgård

Kjøp juleblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård
og gartneri
Du finner oss på fylkesveien mellom
Nygård og Wassum.
Tlf.: 64 94 63 20 / 90 16 75 25
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2011
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Dåp og drama i Kroer
Sogneprest Georg Børresen kunne ikke funnet en
bedre dag for dåpen i Kroer. Domssøndagen, siste
søndag i kirkeåret, der prekenteksten fra Matteus
25 stiller opp sine krevende idealer: For jeg var
sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere
ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot
meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var
syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere
besøkte meg. På fremste høgre benk i Kroerkirken
sitter dåpsfølget som bærer lille Magnus Vassås til
dåpen. Storebror Håkon har det travelt som salmebokutdeler nede ved døra. Familiært og fredelig,
slik det skal være i Kroer.
På fremste venstre benk sitter Gul Ahmad
Nikzad og Loan Thi Nguyen med veslejenta Julia
på fanget. Under gudstjenesten blir hele familien
døpt: To voksne og ett barn, takk! Gul og Loan er
asylsøkere, han fra Wardak-provinsen i Afghanistan, hun fra Ho Chi Minh i Vietnam. Det møttes
på Haslemoen transittmottak, ble forelsket, og er
nå stolte foreldre. De har gått i husgruppa til DagRagnar og Reidun Blystad. Georg Børresen har
gitt dem dåpsopplæring i 10 uker. Det snakker godt

Gul Ahmad Nikzad, Loan Thi Nguyen og Julia omgitt
av prest og faddere etter dåpen. Foto: E. Fløistad.

norsk. På mottakelsen i Kirkestua introduserte de
sushi og vårruller til kirkekaffen. Driftige folk,
og modige. – Vi har møtt Jesus i Kroer, sier Gul.
Nå vil vi følge ham. Den lille familien har bare ett
ønske: Å få være én familie, i Norge. Og en bønn:
Å ikke bli splittet og sendt på måfå ut i hver sin
retning til farlige adresser. Hvem skal da ta seg av
Julia? Fristen: 28. november, første mandag i det
nye kirkeåret. Inntil videre bor de på Heia asylmottak i Kroer.
For oss andre handler det kanskje om advent,
som betyr komme, og om å ta i mot. Og i teksten
nedenfor leser vi om ham som det ikke var rom for,
men som ble lagt i en krybbe, funnet av hyrder og
besunget av engler!
Arve Skutlaberg

Julegaveidé:
Bibelen i ny språkdrakt
Bibelselskapet har i høst sendt ut Bibelen i ny
utgave og i ny språkdrakt, både på bokmål og
nynorsk. Her er juleevangeliet (Lukas 2,1-20) i
den nye bokmålsutgaven:
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling
fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen
ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til
sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp
til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen
med Maria, som var lovet bort til ham, og som
ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun
skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte.
Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var
ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i
nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt
over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.
De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til
dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor
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glede, en glede for hele folket: I dag
er det født dere en frelser i Davids
by; han er Messias, Herren. Og dette
skal dere ha til tegn: Dere skal finne
et barn som er svøpt og ligger i en
n
krybbe.» Med ett var engelen omgittt
av en himmelsk hærskare, som lovvpriste Gud og sang: «Ære være Gud i ddett høyeste,
h
t
og fred på jorden blant mennesker Gud har glede
i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake
til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå
inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og
som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte
seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet
som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt
som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som
hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men
Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på
det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og
priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik
som det var sagt dem.
Kilde: http://www.bibel.no/nb-NO/
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Ny fase for Ås menighets misjonsprosjekt i Wollega, Etiopia

Her synger Soul Children, med dirigent Svanhild
Refvik, på NMS’ familiefest 30. oktober i Ås
arbeidskirke. Alle menighetene i Follo var innbudt,
og det kom mye folk. Vi inviterte rett og slett til
middag: Pølse i lompe. Salat med rødt, grønt og
godt. – Kaker til kaffen? – Takk, gjerne det også!
Soul Children fra Ås og Drøbak/Frogn, Baluba
og Skubidua fra Langhus ga oss en super konsert.
Ingunn Magnus fra NMS talte om Guds kjærlighet
som inspirasjon til å vise kjærlighet og omsorg
for venner og familie. Så laget vi oppmuntringsbokser!
Knut Martin Haldorsen

Bare en kirkeofring …
Det ble vel 9000 kroner i offerkurvene en vanlig
søndag. Pengene går til et misjonsprosjekt i Etiopia.
Prosjektet støttes også av NORAD, og de krever
10 prosent egeninnsats. Det vi ga i kollekten, kan
brukes som egeninnsats, og dermed skaper vi
90 000 kroner til prosjektet denne søndagen. Når
det beløpet kommer fram til Etiopia, utgjør det
270 000 Etiopiske Birr. Hva kan misjonærene i
Etiopia oppnå med kirkeofferet vårt?
Her er prislista deres:
• En håndgravd brønn med håndpumpe: 20 329
Birr.
• Ei grunnvannspumpe for småskala vanningsanlegg: 20 000 Birr.
• En vannkilde sikret mot forurensning: 13 380
Birr.
• En sikret vannkilde med oppsamlingskammer:
20 123 Birr.
• En bikube: 1200 Birr.
• Ei honningslynge: 3250 Birr.
• Grønnsakfrø: 750 Birr pr kg.
• En sau: 450 Birr.
Prosjektet gjennomføres i regi av ei kirke som
er bevisst på å tjene hele mennesket, det åndelige
og det materielle. Det handler om tro og verdighet.
Selv med en enkelt kirkeofring kan vi nå langt ut.

De siste ukene har Silje Gotehus, som er rådgiver i
menighetens misjonsprosjekt i Etiopia, hatt tjeneste
i Norge. Hun har besøkt foreninger og menigheter
og fortalt om prosjektene til Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Etiopia. Nå blir det snart mammapermisjon for hennes del. Også mannen Aslak,
som har vært i Etiopia hele tiden, er kommet hjem.
De to skal etablere seg i Grimstad.
Betyr hjemreisen deres slutten for prosjektet i
Wollega? Nei, slik er det heldigvis ikke! De to har
vært NMS-rådgivere og ikke prosjektledere. Den
jobben tar dyktige etiopiske kollegaer seg av. Silje
og Aslak har først og fremst fungert som mellomledd mellom prosjektet og Norge, og hatt med
rapportering, budsjettering og administrasjon å
gjøre. Det er utvilsomt en god ordning at arbeidet
organiseres slik at hovedansvaret hviler på en lokal
prosjektledelse. Det bidrar til at prosjektene blir
stabile og bærekraftige og mye mer uavhengige av
direkte norsk tilstedeværelse. Antagelig vil det ta
noe tid før nye NMS-rådgivere er på plass i Etiopia,
men med en veletablert programadministrasjon og
dyktige prosjektledere vil prosjektet fortsette sine
aktiviteter som før, med biavl, forbedret jordbruk
som gir økt matproduksjon, vannforsyning for rent
vann, helse (vaksinering, fødselshjelp, familieplanlegging) og kvinner – mikrokreditt – rettigheter.
Ås menighet skal fortsatt støtte prosjektet i flere
år. Derfor er vi takknemlige over at det er mange
dyktigere etiopiere i prosjektledelsen. Og sist, men
ikke minst: La oss ikke glemme at for hver krone Ås
menighet gir i støtte til prosjektet, bidrar NORAD
med 9 kroner. Vil du følge med på det som skjer i
prosjektet? Du finner nyheter i ”Ny Blomst”: http://
web.me.com/kmhaldor/kirketrim/Ny _blomst.
html, og på http://www.nms.no/etiopia/.
Sylvi Haldorsen
Lokale prosjektledere i Wollega.
Foto: Aslak/Silje
Gotehus

Trygve Berg
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Julekonsert i Ås kirke søndag 18. desember
Ås korforening ønsker velkommen til julekonsert
i Ås kirke søndag 18. desember kl. 18, 4. søndag
i advent. Vi har med oss Oslo Gitarensemble, som
har gjestet Ås kirke flere ganger tidligere. Årets
program blir utdrag fra Benjamin Brittens ”A
Ceremony of Carols”, og fra ”Messe de Minuit de
Noël” av den franske barokk-komponisten Mark-

Antonie Charpentier. Gitararrangementene er laget
av ensemblets musikalske leder, Petter Richter. Kor
og gitarensemble har også hver sin avdeling med
kjente og kjære julesanger. Som vanlig blir det også
innslag av allsang. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Billetter ved inngangen.
Toril Kjersti Klemp

Upper Tunes konsert 18. desember – fra Sydpolen til Nordby kirke
Vokalgruppene Upper Tunes og Gutta Voice synger
gamle og nye juletoner i Nordby kirke 18. desember
kl. 19. Upper Tunes er trofaste mot sin julekirke i
Nordby, selv om koret har fått navn og tilhengerskarer over hele Østlandet. Årets julekonsert blir
den femte i rekken.
I høst har Upper Tunes, sammen med Tone Holte,
gledet Follo med sine forestillinger om den barske
polarhelt Roald Amundsen som erobret Sydpolen for
hundre år siden. I januar gjester vi Nasjonalbiblioteket i Oslo med denne forestillingen. Koret skal også
konsertere i Hobøl og ved Universitetet i Ås.

– Julekonserten blir litt av en overgang, men en
overgang vi gleder oss veldig til, sier Heidi Anita
Brathagen, dirigent for Upper Tunes. Koret samarbeider med åtte sangglade herrer i sin beste alder,
nemlig gruppen Gutta Voice, som gir til beste et
a cappella-repertoar bestående av julesanger med
mye kjærlighet som tema. Både Olav Stedje og
Billy Joel står på repertoaret, men også tradisjonelle julesanger blir å høre. Billetter får du kjøpt
ved inngangen.

Ås Barnekantori

Ås Kirkekor

Ung sang – evig sang!
Første øvelse våren 2012 blir mandag 9. januar
kl. 17.00–18.00 i Ås arbeidskirke. Nye medlemmer
ønskes velkommen! www.as.kirken.no/kor

”Den som synger, jager vekk sine bekymringer”

16

Marius Ruud

(Cervantes)

Første øvelse våren 2012 er torsdag 12. januar kl.
19.00–21.30 i Ås kirke. Velkommen til et spennende og utfordrende semester! Velkommen til
nye medlemmer! www.as.kirken.no/kor
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ÅsEnsemblet med ”Desembernatt”
i Ås kirke 23.12
ÅsEnsemblet inviterer til ”Desembernatt” i Ås
kirke 23. desember kl. 22. Når julepyntingen er
gjort, gavene pakket inn og julematen i hus, er
det utrolig fint å ta en tur i kirken og få den ekstra
gode julestemningen. Vi treffer naboer og venner,
og kan ønske god jul før vi kryper inn i julestua
for å feire høytiden. Med seg har ÅsEnsemblet
mange unge og dyktige musikere fra Ås. Kirken er
vakker, og den har en klangfull og varm akustikk.
ÅsEnsemblet og musikere vil formidle sangperlene
rent og vakkert. Programmet er variert med kjente
og ukjente julesanger. Du kan ikke gå glipp av
denne utrolig vakre midnattskonserten.
Jostein Grolid,
kantor i Ås

Ulrika Bergroth-Plur er en av organistvikarene
vi møter i kirkene våre. Hun kommer egentlig
fra det lille svenskspråklige øyriket Åland mellom Finland og Sverige. Nå bor hun ute på landet
i vakre Kroer. Musikkutdannelsen sin har hun fra
Sibelius-akademiet i Helsingfors, med magistergrad i musikkpedagogikk, pianopedagogeksamen
og diplom i kordirigering.
– Favorittmusikken min varierer med humør
og sinnsstemning, sier hun til Menighetsbladet.
– Akkurat nå lytter jeg mest til Solveig Slettahjells
nye intime plate, Glenn Goulds innspilling av Goldbergvariasjonene, og Nils Petter Molværs nye CD.
Og så har jeg en fantastisk plate med naturlyder.
God musikk har retning, mening og innvirkning.
Ulrika gleder seg til julen. – Spesielt liker jeg
de salmene som baserer seg på folketoner. Men jeg
savner to julesanger fra Finland. Den ene er Ahti
Sonninens utrolig vakre ”Jouluhymni” (Julehymn).
Og så har vi Jean Sibelius ”Giv mig ej glans, ej
guld, ej prakt” til tekst av Zacharias Topelius. I
denne salmen ligger julen i et nøtteskall for meg.
Håp, lengsel, vemod, takknemlighet, tilhørighet
– den er for meg, både i ord og toner, en syntese
av alle de følelser som julen vekker i meg. Den får
meg til å gråte hver gang jeg hører den, uansett om
jeg sitter i kirkebenken, hjemme i stuen eller selv
står foran koret og dirigerer.
Arve Skutlaberg

Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
i signad juletid.
Giv mig Guds ära, änglavakt
och över jorden frid.
Giv mig en fest
som gläder mest
den konung jag har bett till gäst.
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt,
giv mig en änglavakt.
Giv mig ett hem på fosterjord,
en gran med barn i ring,
en kväll i ljus med Herrens ord
och mörker däromkring.
Giv mig ett bo
med samvetsro,
med glad förtröstan, hopp och tro.
Giv mig ett hem på fosterjord
och ljus av Herrens ord.
Till hög, till låg, till rik, till arm,
kom, helga julefrid.
Kom barnaglad, kom hjärtevarm
i världens vintertid.
Du ende som ej skiftar om,
min Herre och min Konung, kom.
Till hög, till låg, till rik, till arm,
kom glad och hjärtevarm.
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Er du kjent i Ås?
Den siste konkurransen ga rekordoppslutning.
Hele sju personer hadde sendt inn svar; alle var
korrekte. Siden det nærmer seg jul, kåres alle til
vinnere denne gangen.
En av dem er Jens Rasmus Bjørnereim på 8 år
som er en ivrig rundballe-observatør. Han skriver
med e-postassistanse av faren: Bildene er tatt fra
tårnet i Tårnbygningen ved UMB. Det var lett å
kjenne igjen alle rundballene på bildet.
Edvin Ørstavik skriver: Fotografen har stått i
tårnrommet i Tårnbygningen på UMB. Bygningen
gikk under navnet ”Nye Undervisningsbygningen”
i min studie- og assistenttid ved NLH i 1950–60
åra. Den gangen brukte vi tårnrommet til landmålingsøvelser i vinterhalvåret, når det ikke var altfor
kaldt! Vi måtte nemlig ha åpne vinduer for å få
ideelle observasjonsforhold.
De andre vinnerne er Hanne-Marit Pettersen,
Ellen Zakkariasen, Thorolf Jakobsen, Torvald
Sørbø og Eija M. Lampinen Bakken. Eijas e-post
tok en tur ut i cyberspace før den kom fram, og ble
dermed forsinket. De andre ble invitert til ”åstedet”,
og tre av dem hadde anledning til å komme.
Nytt fotosted ble drøfta på demokratisk vis, og
vi la i vei. Men hvor endte vi opp? Send svaret på
e-post til as.menblad@online.no.

Forrige oppgave:
Fotografen sto
i tårnet på Tårnbygningen på UMB.
Bildet til høyre er
tatt mot vest, bildet
til venstre er tatt
mot sørøst.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

TAKSERING
B O L I G - T O M T - F R I T I D S B ÅT

Mob. +47 91 57 87 40
Mail: post@hvitstentakst.no
www.hvitstentakst.no
Taksering ved kjøp og salg,
lånetakst, forsikring, arv og skifte
eller andre forhold som krever objektiv
verdifastsettelse eller tilstandsvurdering.

•
•
•
•
•
•

ENEBOLIG
LEILIGHET
FRITIDSBOLIG
TOMT
FRITIDSBÅT
ENERGIMERKING
Medlem i:
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Ellen, Hanne-Marit (i midten) og Thoralf har stilt
seg opp på nytt, ukjent sted i Ås, men hvor?
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2011

Menighetsbladets grønne spalte
Nytt kurs i ”Kreativ omsøm”
Etter spennende erfaringer med kurset nå i høst,
og mange oppfordringer til å lage flere, er vi nå
klare til å invitere til et nytt sykurs i januar. Denne
gangen har vi satt opp fem kvelder, og vil møtes
annenhver mandag fra 16. januar. Disse kursene er
et av tiltakene Ås menighetsråd har satt i gang for
å bli ”Grønn menighet”, og for å vise folk at det
er alternativer til ”bruk og kast”-mentaliteten. De
ansvarlige for kurset er: Marit Børset Aalde, Britt
Utti Huse og Astri Tønnessen Berg. Påmelding til
Astri på mail voksbatikk@hotmail.com eller tlf.
952 88 048.

Lysestumper er en resurs
Ikke kast lysestumpene du har, men ta dem med
til Arbeidskirka. Innerst i garderoben står det en
kasse hvor du kan avlevere dem. NMS vil få alt,
og de støper dem om til vakre nye lys. Dette gir
inntekter til misjonens arbeid.
Hilsen Grønn Menighet og Ås NMS.

Gudstjenestelista fortsatt fra siste side:
Nyttårsdag, 1. januar 2012, Matt. 1. 20b-21
Ås kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
S. Holmsen. U.B.-Plur. Ofr.: Diakoniarb.
Kristi Åpenbaringsdag, 8. januar, Luk. 2. 40-52
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Høymesse.
G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: NMS-prosjektet i Etiopia.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse. S.A. Bakke.
H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen
Nordby menighetssenter kl. 16.00: Juletrefest.
2. s. e. Kr. Åp.dag, 15. januar, Mark. 1. 3-11
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. A.C. Nylænder.
J. Grolid. Ofr.: Egen menighet, ungdomsarb.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
S. Holmsen. H. Wang. Ofr.: Menighetens
arbeid
3. s. e. Kr. Åp.dag, 22. januar, Joh. 4. 4-26
Ås arbeidskirke kl.11.00: Høymesse.
S.A. Bakke. J. Grolid. Ofr.: Stiftelsen
Ås arbeidskirke.
Nordby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene. K.H.K. Moe.
M. Ødegaard. H. Wang. Ofr.: KFUK-KFUM.

Torsdag 26. januar.
Ås kirke kl. 19.30: Kveldsmesse. S. Holmsen.
4. s. e. Kr. Åp. dag, 29. januar, Joh. 9. 1-7. 35b-38
Ås kirke kl. 11.00: Høymesse. A.C. Nylænder.
J. Grolid. Ofr.: Egen menighet, trosoppl.
Kroer kirke kl. 11.00: Høymesse. G. Børresen.
A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse.
S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Stiftelsen
Nordby menighetssenter.
Såmannssøndag 5. februar, Mark 4,26-34
Ås arbeidskirke kl. 1100: Gudstjeneste,
A.C. Nylænder. J.M. Ågedal. Deltagelse av
10-åringer i menigheten.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
K.H.K. Moe.
Kristi forklarelsesdag, 12. februar, Mark
9,2-13
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. G. Børresen.
Kroer kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
S. Holmsen.
Nordby kirke kl. 11.00: Høymesse K.H.K.
Moe.
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Service-SIDER
Ta vare på sidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
Kirkens SOS
Krisesentret
Drosje
Ås kommune Servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

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

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
HELSEKOST

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

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
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.

Thones klassiske massasje og
triggerpunktsbehandling
i Ås. Kveldstid. Ring Thone 909 12 298 for å
avtale tid. Gaveidé? Jeg har gavekort!
Salong 9, Raveien 2,
64 94 04 13
Fotpleie, Ansiktsbehandlinger, Manikyr, Voksing,
Massasje og Akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

BLOMSTER OG DEKORASJONER
Ås Blomster
Moerveien 6

64 94 12 36
BYGGEVARE

INTERIØR

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

64 94 28 18

Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer - Søm - Maling - Tapet - Gulv Hjembesøk - Håndverk
Granlien møbeltapetsering og interiør
Haugerudveien 23, 1430 Ås
932 31 358
Verksted og showrom på gamle Holstad skole,
e-post: granlien@innredningshjelp.no,
www.innredningshjelp.no
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JORDMOR
Annett Michelsen
Haugerudveien 4
Privatpraktiserende jordmor

UTLEIE
64 94 33 13
mob. 911 35 380

KONTORMØBLER/INNREDNINGER
Norske Kontormøbler A/S
905 46 083
Se vår hjemmeside: www.norskekontormobler.no
e-post: jan.ivar@norskekontormobler.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas catering i Ås
Liv:
995 89 506.
Siv:
925 44 376.
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
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 Optiske A/S – Krogh Optik
Åstorget

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

Kroer Samfunnshus
Utleie til alle anledninger

950 09 825

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

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

64 94 09 51

Annonsér i Menighetsbladet
Redaksjonen takker alle annonsører som støtter bladet. Menighetsbladet kommer ut 6 ganger
i året. Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på
Service-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.

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
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Erica Bardo-Kristiansen, døpt i
Ski middelalderkirke
Andreas Johansen Danielsen
Åsmund Bjørck Edvardsen
Marte Gillund Nordbø, døpt i
Rennebu kirke
Sofie Ostorp, døpt i Nordby kirke
Kristian Rogne
Amund Brusuelas Rustad

Døpt
Hennie Fossheim Solberg
Mathias Berg Sørensen
Noah Nielsen Vegarud
Theodor Söder Vegge

Døpte
Alvar Kristoffer Huuhka
Killingmo
Storm Attila Roås Solhaug

Døde
Thorvald Sigvart Johansen

Døde
Harald Nærland

Døde
Finn Johan Dahl
Arne Holst
Jenny Konstanse Johansen
Torstein Lisland
Arne Nikolai Nilssen
Marit Reidun Kindblad Svensen
Sigrid Margrethe Thirud

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

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

1540 Vestby

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

www.gsb.no

Norskeid familiebyrå for hele Follo
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax. 64 96 23 39
www.as.kirken.no

Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9–15,
onsdag kl. 12–15.
Sekretær: Toril Strand Klemp. Tlf. 456 18 025.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergen i Ås: Tlf. 64 96 23 30.

Prestene:
Fungerende prost, Sven Holmsen. Tlf. 464 17 744.
E-post: sven.holmsen@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
Prostiprest Anette Cecilie Nylænder. E-post:
anette.cecilie.nylaender@as.kommune.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Christofer Solbakken, Hareåsen 12 D,
1407 Vinterbro. Tlf. 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 leder: Asbjørn Rønning.
E-post: teiglandronning@hotmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf. 481 99 812. E-post: a-chrigr@online.no
Kroer kirke, Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf. 64 94 36 05.

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde,
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv. 468 22 039.
Menighetskoordinator: Hanne-Marit Pettersen.
E-post: hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Tlf. 451 38 465. E-post:
jenny.marie.agedal@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.
Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Menighetspedagog/trosopplærer: Morten
Ødegaard. Tlf. 64 96 26 74/416 44 531. E-post:
morten.odegaard@as.kommune.no
Menighetsrådets leder: Olav Aadalsbakke,
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf. 456 02 229.
Sekretær for menighetsrådet: Bjørn J. Rødsand.
Tlf. 900 79 594. E-post: b.rodsand@online.no
Kirketjenerkontakt: Herlof J. Brendskag. Tlf.
958 12 521. E-post: herlof.brendskag@gmail.com
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
1. søndag i advent, 27. november, Luk. 4. 16-22a
Ås kirke kl. 11.00: Lys Våken-gudstjeneste.
E. Bjerkreim-Bentzen. J.M. Ågedal. Ø. Pihl.
Ås SoulChildren. Ofr.: Egen menighet, trosopplæringen. Kirkekaffe i Ås arbeidskirke.
Nordby kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste/
Lys Våken. S.A. Bakke. M. Ødegaard.
H. Wang. Ofr.: Ungdomspreststillingen.
2. søndag i advent, 4. desember, Luk. 21. 27-36
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid. Ofr.: Egen menighet,
ungdomsarbeidet.
Ås kirke kl. 18.00: Lysmesse. A.C. Nylænder.
J. Grolid. Speiderne.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. J.M. Ågedal.
A.C.P. Grolid. AdHoc-koret. Ofr.: Egen
menighet.
Nordby kirke kl. 18.00: Adventskonsert.
S.A. Bakke. H. Wang. FAM-koret. Nordbykoret. Solister. Ofr.: Kirkemusikalsk arbeid.
3. søndag i advent, 11. desember, Luk. 3. 7-18
Ås kirke kl. 11.00: Presentasjon av konfirmantene. G. Børresen. J. Grolid.
Ofr.: NMS-prosjektet i Etiopia
Nordby kirke kl.11.00: Høymesse. S.A.
Bakke. H. Wang. Ofr.: Stiftelsen Nordby
menighetssenter
4. søndag i advent, 18. desember, Luk. 1. 39-45
Ås arbeidskirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
S. Holmsen. J. Grolid. Ofr.: Egen menighet,
diakoni.

Julaften, 24. desember, Luk. 2. 1-20
Ås kirke kl. 13.45: Familiegudstjeneste.
S.A. Bakke. J. Grolid. Ofr.: Kirkens
Nødhjelp (KN).
Ås kirke kl. 15.00: Familiegudstjeneste.
S.A. Bakke. J. Grolid. Ofr.: KN.
Ås kirke kl. 16.15: Familiegudstjeneste.
S.A. Bakke. J. Grolid. Ofr.: KN.
Ås arbeidskirke kl. 14.30: Familiegudstjeneste. S. Holmsen. A.C.P. Grolid. Ofr.: KN.
Kroer kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste.
A.C. Nylænder. A.C.P. Grolid. Ofr.: Kirkens
Bymisjon.
Nordby kirke kl. 13.45: Familiegudstjeneste.
G. Børresen. H. Wang. Ofr.: KN.
Nordby kirke kl. 15.00: Familiegudstjeneste.
G. Børresen H. Wang. Ofr.: KN.
Nordby kirke kl. 16.15: Familiegudstjeneste.
G. Børresen. H. Wang. Ofr.: KN.
Juledag, 25. desember, Joh. 1. 1-14
Ås kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid. Ås kirkekor. Ofr.:
Det Norske Misjonsselskap.
Kroer kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
S. Holmsen. A.C.P. Grolid. Ofr.: Det Norske
Misjonsselskap.
Nordby kirke kl. 13.00: Høytidsgudstjeneste.
S.A. Bakke. H. Wang. Ofr.: Menighetens
barne- og ungdomsarbeid.
2. juledag, 26. desember, Matt. 10. 16-22
Moer sykehjem kl. 11.00: Julegudstjeneste for
Ås fellesrådsområde. S. Holmsen. H. Wang.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 19.
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