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God
Jul

Julehilsenhjørne
fra prosten
Prostens
«Ære være Gud i det høyeste!»
Gratulerer med ny salmebok! 1. søndag i
advent tas den nye salmeboka i bruk over
hele landet, også her i Ås. At sangen er en
viktig del av livet i kirken, er det ingen tvil
om. Sangen løper som en rød tråd gjen
nom hele Bibelen, og markerer de store
begivenhetene så vel som sorgen og klagen.
På Bibelens aller siste sider står det om den
store lovsangen i himmelen, og hver gang
vi synger, tenker jeg på at vi henter ned noe
av himmelens skjønnhet.
Derfor er salmer også noe som knytter
oss sammen – med hverandre og med Gud.
De er laget for å kunne synges i fellesskap,
og de er laget for å kunne brukes til egen
glede, trøst eller oppmuntring. Den nye
salmeboka har fått undertittelen «For kirke
og hjem». Det er fordi så mange gjennom
tidene har opplevd hvordan salmenes ord
og toner kan gi hjelp til å finne innhold til
ens egen tro. Ofte kan ordene og tonene
åpne rom og lag i livet vårt og i troen vår
som vi ikke visste var der, eller som vi ikke
finner fram til bare av oss selv. Mange har
også opplevd hvordan andres framføring av
salmer kan gi hjelp til å bære ens eget liv,
eller ens egen tro. Ikke minst i møte med
livets yttergrenser kan salmene bety noe
der de vanlige ordene tar slutt eller ikke når
fram, enten det gjelder den store gleden,
den dype sorgen eller den store håpløs
heten. Hvorfor selger salme-cd-er så godt?
Jeg tror at du finner noe av svaret i nettopp
dette.
Å få en ny salmebok gir en mulighet for
både å knytte seg til en lang tradisjon, og
samtidig ta del i den pulserende nåtiden.

Salmeboka er både et historisk dokument og
et tidsvitne. Den gir tilhørighet til historien,
og den tolker og formidler nåtiden. Som
prest har jeg aldri sluttet å forundre meg
over hvor glade unge konfirmanter kan bli
i gamle salmer som jeg nesten har vurdert
som «utbrukt». Gjennom deres glede har
jeg sannelig fått friskt blikk og et nytt for
hold til mange gamle salmer. Og samtidig
får vi nå også et stort nytt tilfang av salmer
og sjangere – mange av dem allerede godt
sunget inn, ikke minst av den yngre genera
sjon. Vi får salmer på flere språk, noe som
gjenspeiler vårt multikulturelle samfunn.
Det skal vi nok vite å glede oss over nettopp
her i Ås, hvor vi har et stort internasjonalt
miljø, ikke minst ved universitetet.
I år går vi altså inn i julen med ny sal
mebok. Det er som en liten fin julegave
til hver enkelt av oss, vi som får samles
til gudstjenester i kirker og hjem i Kroer,
Nordby og Ås. Kanskje vil du ha noen nye
favoritter når denne julen er feiret? Noen du
vil glede deg til å synge igjen til neste år?
Jeg har smugtittet – og allerede blinket meg
ut både Trygve Hoff, Odd Nordstoga og
H.C. Andersen med noen nye, fantastisk
vakre salmer. De kan absolutt føyes til den
aller, aller første julesalmen som ble fram
ført av englene selv den første julenatt:
«Ære være Gud i det høyeste! Og fred på
jorden blant mennesker Gud har glede i!»
God jul!
Hege E. Fagermoen,
prost i Søndre Follo

Om forsiden:
Om vinteren, når sola står lavt, faller det et fantastisk levende lys inn gjennom det farga glasset i vinduene
i Ås kirke. Her er det prosesjonskorset malt av Hege Åsmundtveit som står i lyset. Dette lyset vandrer ca 2
meter over veggene i løpet av en gudstjeneste, og kan være en meditasjon i seg selv. Foto: Erling Fløistad.
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Frykt ikke!
Julebetraktning
julen 2013
Helsetilsynet hevder at
omtrent hver fjerde av oss
vil oppleve én eller flere
perioder med angst i løpet av livet. Mange
flere kan kjenne på uro og redsel. Til tider
har kirken bidratt til å forsterke både angst
og frykt ved å fortelle hvor dømmende og
straffende Gud er. Og hvem vil ikke bli
urolig hvis vi må stå til ansvar for alle våre
tanker, følelser og handlinger hos den som
rår over liv og død? I juleevangeliet er det
gjeterne som blir fanget av denne redselen
da store hendelser fra himmelen kom til dem
julenatt.
I dag er det nok færre som er redde for
Gud. Allikevel er mange preget av redsel og
angst. I vårt samfunn er det frykten for ikke
å strekke til, redselen for hva folk tenker og
sier om en, uroen for fremtidens arbeids
muligheter, angsten for hvordan det skal gå
med barn og barnebarn, usikkerheten om en
klarer å mestre uforutsette hendelser som
treffer oss, og utrygghet for reaksjonen fra
dem som trenger ens omsorg. Når alt dette
og mer til legges oppå hverandre, blir byrden
vi forutsettes å bære, tyngre og tyngre; da
kan frykten og angsten ta herredømme over
livene våre.
Norge er det land i verden som er i stand
til å gi befolkningen det beste tilbudet av
helse, utdanning, omsorg, arbeidshjelp og
mye mer. Vi skal være takknemlige og stolte
over at vi lever i et samfunn der fellesska
pet gir oss en slik grunnleggende trygghet.
Samtidig viser vår opplevelse av angst og
frykt at dette ikke er tilstrekkelig.
I Betlehem er det bygd en kirke over grot
ten som den hellige familie etter tradisjonen
gjemte seg i da de begynte flukten til Egypt,
fra folkemordet på alle Betlehems gutte
barn. Grotten er hvit fordi en dråpe melk fra
Maria falt på bakken da hun ammet Jesus.

Et av de eldste bildene i kirken er hentet fra
denne tradisjonen og viser Jesus som ligger
ved Marias blottede bryst for å få næring og
nærhet.
Det finnes knapt noen mer sårbar situa
sjon enn den nyfødtes absolutte avhengighet
av morens velvilje. Bildet av Maria og Jesus
kommer til oss med fortellingen om denne
sårbarheten, men også med den tryggheten
barnet har til moren sin. I dette bildet av
menneskets mest grunnleggende sårbar
het og trygghet vises julens innerste hem
melighet for oss. Gud kommer til oss – en
skremmende tanke for mange – i et sårbart
barn som må finne sin trygghet ved morens
bryst. Så utrolig stor kjærlighet har Gud til
hver eneste en av oss at Gud valgte selv å
erfare hva et menneskeliv består i. Julens
budskap er at Gud ble menneske i Jesus og
levde vår sårbarhet, og trengte vår trygghet,
på samme måte som vi.
Budskapet til gjeterne var derfor ikke at
de burde skjelve i buksene og være redde.
Engelens budskap til dem var tvert om at de
ikke skulle være redde. Frykt ikke var enge
lens ord til gjeterne! De ble de oppfordret til
frimodig å oppsøke Gud i krybben. Mindre
skremmende enn et barn ved mors bryst
kan ikke Gud være. Gud var tilstede i deres
hverdag, i dyrenes stall. Midt i sin angst og
redsel og usikkerhet kunne de stole på at Gud
selv ville ledsage dem og aldri slippe dem.
Også til oss er julens budskap at vi ikke
behøver å ha frykt. Vårt verd som menneske
er ikke avhengig av hva vi presterer eller
hvordan andre mennesker oppfatter oss. Vi
faller aldri igjennom hos Gud. Som Jesus
barnet utleverte seg til Maria, kan vi legge
vår sårbarhet i Guds favn. Gud vil holde
oss fast i alle de kriser og krevende tider vi
måtte komme til å oppleve, slik en god mor
verger sitt diende barn.
Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor
glede. Da er det virkelig grunn for oss til å
feire! Velsignet julehøytid!
Atle Sommerfeldt,biskop i Borg
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Kirkekorets forrige konsert i Ås kirke, «Mozarts requiem», trakk fullt hus. Den oppsetningen ble
gjort sammen med Kragerø kantori og solister lørdag 26. oktober. Lørdag 14. desember er det
klart for ny stor konsert med et bredt samarbeid. Foto: Erling Fløistad.

Velkommen til julekonsert i Ås kirke
lørdag 14. desember kl. 17.00
Medvirkende:
• Ås Barnekantori, dir. Jostein Grolid
• Kroer Barnekor, dir. Anne Christine Pittet Grolid
• Unge solister
• Hannah Marie Carding (sang)
• Akademiet-kvartetten fra Barratt Due Musikkinstitutt.
• Robert Carding (piano/orgel)
• Ås Korforening, dir. Christian Killengren
• Ås kirkekor, dir. Jostein Grolid
Dette blir en både livlig og tradisjonell julekonsert. Korene synger kjente og mindre kjente
julesanger. Som vanlig blir det også fine allsanger. Akademiet-kvartetten deltar med egne
innslag, og akkompagnerer kor og solister. Fri adgang – kollekt. Konserten er støttet økono
misk av «Ung Kirkesang».
Ås kirkekor
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ÅsEnsemblet – Kvelden før kvelden
Også i år inviterer ÅsEnsemblet til konsert
kvelden før kvelden: Lille julaften, 23. desember, klokka 22 åpnes dørene til Ås
kirke, og en times musikalsk julestemning.
– En fantastisk innledning til julen, sier
dirigent Inger Torbjørnsen. Hun vil gjerne
gi Ås-folket julestemning i siste liten, og
mener sent lille julaften er et perfekt tids
punkt.
– Da er jo folk ferdige med det de skal før
høytiden, og kan nyte en times julemusikk,
senke skuldrene og la julefreden komme.
Og det er julemusikk publikum vil få.
Både gamle klassikere og nye sanger. Inger
Torbjørnsen er opptatt av nettopp det: at
man på julekonserten får høre gamle, kjente

sanger som Deilig er jorden og Stille Natt,
men også mer ukjente, som for eksempel
Upp gledjest alle. En vakker sang, tidligere
sunget av Odd Nordstoga og Sissel Kyr
kjebø.
ÅsEnsemblet holder julekonsert for
femte gang, og har også med seg profesjo
nelle musikere. Én kommer helt fra Sveits
for å være med. Kordirigenten er glad og
takknemlig for å ha vært med på å starte
noe som har blitt en tradisjon for mange
Ås-folk. Kirken har blitt fylt hver gang, og
dirigent Inger Torbjørnsen oppfordrer alle
til å skaffe seg billetter fra NT-kiosken eller
i døren. Velkommen!
Une Bratberg

Fullsatt kirke sent lille julaften. ÅsEnsemblet innbyr til julekonsert kvelden før kvelden.
Foto: Henrik Aasbø, Østlandets Blad.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2013
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Det skjer i Ås menighet

Velkommen til å begynne i
ÅS BARNEKANTORI
– ung kirkesang – evig sang!
Husk salmefesten i Ås kirke lørdag 30. november! Den starter kl. 10 og avsluttes med liturgi
kl. 22. Kort foredrag hver time. Kor- og solo
sang. Fellessang, salmequiz, salmevandring og
salmerebus. Salmestasjoner og vandringer. Se
programmet på www.as.kirken.no/artikkel/
article/255031. De nye salmebøkene har
ankommet Kirkekontoret i Ås. Her skal det
prøvesynges: f.v. menighetskoordinator HanneMarit Pettersen, prost Hege E. Fagermoen,
saksbehandler Heidi Tomter Sire, kirkeverge
Astrid Holmsen Krogh, kantor Jostein Grolid
og sogneprest i Ås Georg Børresen.

Første øvelse etter jul blir mandag 13. januar
kl. 17–18. Koret deles opp i to grupper.
Man kan begynne i koret fra 1. klasse. På
øvelsene fokuseres det på grunnleggende
sangteknikk og innøving av sanger i for
skjellige stilarter. Øvelsene avsluttes ofte
med morsomme sangleker. Vi har med oss
to dyktige og engasjerte hjelpedirigenter –
nemlig Christine og Ellen! En del av det
pedagogiske opplegget er at barna skal få
ekstra utfordringer ved å synge enten alene
eller i en liten gruppe. Opptredener er vik
tig for å utvikle koret.

Velkommen til å begynne i
ÅS KIRKEKOR
Oppstart blir torsdag 9. januar kl. 19.00–
21.30 i Ås arbeidskirke. Velkommen til
et spennende og utfordrende semester!
Søndag 30. mars skal vi ha konsert sammen
med Henning Sommerro!
Ta gjerne kontakt med dirigent Jostein
Grolid, tlf. 412 87 055, e-post:
jostein.grolid@as.kommune.no
Vakker sang fra Ås Kirkekor under nattverden
i Ås kirke Allehelgensdag.
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Ås-jenter i Ten Sing Norway
I år er to Ås-jenter ettåringer i Ten Sing
Norway. Onsdag 6. november besøkte de
gamle kjente i Ås Ten Sing, og var med
under øvelsen i koret.
Hvem er dere?
– Vi er Anna Aschjem og Maria Saxe
gaard. Vi er begge 19 år og kommer fra Ås.
Anna har gått musikklinja på Ski, går nå i
Ten Sing Norway, og har ansvar for drama.
Maria har gått danselinja og allmennfag,
går nå i Ten Sing Norway, og har ansvar for
dans.
Hvordan har dere hatt det på Ten Sing
Norway til nå?
– Veldig bra! Vi har begge fått prøve oss
på nye ting, og føler vi har utviklet oss på
mange områder. Vi er glade, slitne og er
klare for norgesturné!
Hva er egentlig Ten Sing Norway?
– Ten Sing Norway er et ettårig leder
treningsprogram i regi av Norges KFUKKFUM. Vi er i år en gruppe sammen med
22 andre som lager et show hvor temaet er
«Ungt ansvar». Dette reiser vi rundt med
på turné, samtidig som vi besøker Ten Sing
lokalt for å spre engasjement. Vi fungerer
som ambassadører for Norges KFUKKFUM, og jobber med å formidle Ten
Sing-idéen. Vi er også elever på Rønningen
Folkehøgskole, og det er her vi bor når vi
ikke er ute og reiser. I tillegg er vi studenter
ved Teologisk Fakultet, hvor vi tar studier
innen bibelfag og ungdomsteologi.
Hva er det beste dere har vært med på
til nå? Og hva kommer til å bli bra videre
i arbeidet?
– Det beste så langt har helt klart vært
showpremieren. Det å ha sentrale roller i en
så viktig produksjon gav en ekstrem mest
ringsfølelse. Vi er veldig stolte av det vi har
fått til. Nå gleder oss til å reise landet rundt

Fra øvelsen 6. november, der Ås Ten Sing
hadde besøk av Ten Sing Norway.

for å inspirere lokale Ten Sing-grupper. Det
er nå det virkelige arbeidet begynner, og vi
er klare! Etter jul reiser vi til Sri Lanka for å
starte opp Ten Sing der, det blir et av mange
store høydepunkt i året.
Har dere hatt noen forventninger til året
i Ten Sing Norway?
– Vi har begge i mange år drømt om å
være en del av Ten Sing Norway. Så for
ventningene til et bra og innholdsrikt år har
selvsagt vært til stede. Nå er de så absolutt
innfridd. Fremover gleder vi oss til å møte
ungdom, og å få muligheten til å inspirere.
Anbefaler dere andre å søke Ten Sing
Norway?
– Ja, så absolutt! Det er et innholdsrikt
år, og en unik mulighet til å bli bedre kjent
med seg selv som person og som leder. Det
gir både minner og venner for livet. Ingen
andre steder får du så god ledertrening og
egenutvikling innenfor trygge rammer.
Hvordan legger dere vekt på tro?
– Vi lar troen bli en naturlig del av hver
dagen. Å bo i et kristent fellesskap gjør
dette enklere, og også mer givende, da vi
kan dele noe så viktig sammen. Selv om det
til tider kan være vanskelig å gi troen plass,
får vi så utrolig mye tilbake for å leve med
Jesus som forbilde.
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Eva Linnea Kvaal,
Ås Ten Sing
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Ås kirkeakademi i vårsemesteret
21. januar: Søren Kierkegaard – den
fromme spotteren
Ås kirkeakademi
starter året med
møte tirsdag den
21. januar kl. 19.30.
Da kommer Trond
Berg
Eriksen
for å holde fore
drag om «Søren
Kierkegaard – den
fromme spotteren».
Søren Kierkegaard, Nordens store tenker,
som vi aldri blir ferdige med. Mest fordi
han var så sammensatt. Han er ikke til å
bli klok på, han forvirrer og er full av mot
setninger. Og han gir så utrolig mye når
en prøver å sette seg inn i hans tankever
den. Derfor er han stadig aktuell; han går
aldri av moten. Og han leses med utbytte
av vekkelseskristne så vel som av kultur
radikalere. Han lar seg ikke sette i bås. Som
det stod å lese i en avisartikkel i forbindelse
med hundreårsjubileet for hans fødsel:
«I den bitre kampen mellom bevegelsene
som knyttes til Arnulf Øverland og Ole
Hallesby, står Kierkegaard på begge sider!»
Kierkegaard var teolog, filosof og forfat
ter. Han regnes også som en av grunnleg
gerne av den moderne eksistensfilosofien.
«Det store er ikke å være dette eller hint,
men å være seg selv, og dette kan ethvert
menneske, når han vil det,» sier han. Store
navn, som Ibsen og Kafka, lot seg inspirere
og påvirke av Kierkegaard.
Trond Berg Eriksen er professor i idéhis
torie ved Universitetet i Oslo. Han er en av
våre fremste formidlere av faget idéhisto
rie, og har skrevet en rekke fagbøker, også
populærvitenskapelige. Han er mye brukt
8

som foredragsholder, og har bidratt til å
gjøre idéhistorien interessant også utenfor
de rene fagmiljøene. Trond Berg Eriksen er
kjent for sin elegante stil i skrift og tale. Vi
gleder oss til å høre ham i Ås. Møtet holdes
i Ås kulturhus, Store sal, og er et samarbeid
med Ås bibliotek.
25. februar: Midt-Østens kristne og de
arabiske omveltningene
25. februar kl. 19.30 vil høgskolelektor Egil
Fossum snakke om «Midt-Østens kristne
og de arabiske omveltningene». Situasjo
nen for de kristne i Midt-Østen er prekær.
Forfølgelser og trakasseringer er daglige
hendelser, og i noen områder er det nå så
vanskelig og farlig at kristne velger å flykte
for å redde seg selv og sin familie. Slik
tømmes Midt-Østen for kristne mennesker
– og hvem skal da være vitner om Kristus?
Den arabiske våren har kanskje heller gjort
situasjonen verre enn bedre.
Egil Fossum er magister i statsvitenskap,
journalist og pressemann. Han har arbeidet
ved Institutt for fredsforskning, og har
undervist i journalistikk ved Høyskolen
i Oslo. Han er kjent for sitt engasjement
for Midt-Østen, og har blant annet skrevet
boken «Hos de kristne i Midt-Østen», der
han stiller spørsmålet om de kristne i det
hele tatt har en framtid i det arabiske MidtØsten.
18. mars: Gud i moderne litteratur
Den 18. mars kl. 19.30 kommer NRK-jour
nalist Martha Norheim med et foredrag om
«Gud i moderne litteratur».
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Torunn Tangvald

Trosopplæring: Kode B
for tiåringer i februar
Fyller du ti år i 2014? Da må du sjekke
ut dette her!
Er du glad i å løse oppgaver? Liker du å
leke? Har du lyst til å vite litt mer om Bibe
len, og å få ditt eget Nytestamente? Da kan
du bli med på Kode B i Helga 8.–9. februar.
Lørdag 8. februar blir det kurs med oppgav
eløsning, lek og bibelfortellinger. Søndag
9. februar blir vi med på gudstjeneste for
liten og stor i Ås arbeidskirke. Da får Kode
B-barna høytidelig overlevert hvert sitt
Nytestamente. Alle som fyller ti år i 2014,
er spesielt inviterte til å være med! I januar
må du kikke nøye i postkassen. Da får du
nemlig en invitasjon!
Kristine B. Aschim,
kateket i Ås og Kroer

Steinway C-227
til Ås kirke!
Tirsdag 5. november
bestemte Ås menighets
råd seg for å gå til innkjøp av
nytt flygel til Ås Kirke! Dette
til tross for at det mangler i underkant av kr
100.000 på at instrumentet er fullfinansiert.
Menighetsrådet gjør dette i trygg forvissn
ing om at vi klarer å samle inn nok midler i
løpet av 2014.
Flygelet skal kjøpes hos Steinway
Piano Gallery i Oslo. Vi har valgt et såkalt
«demobrukt» instrument. Det vil si at fly
gelet har vært benyttet til konserter i Stein
ways lokaler, og at det har vært utleid noen
få ganger. Det er spesielt plukket ut av en av
våre fremste pianister, Håvard Gimse.
Flygelet (modell C-227) fremstår som
nytt, og tilbudet var nærmest uimotståelig.
Når Ås kirke åpner igjen etter oppussingen,
en gang i løpet av høsten 2014, står det et
fantastisk instrument framme ved kordø
ren! Det beste konsertlokalet i Ås vil da
også ha det beste flygelet. Det vil være til
nytte og glede for befolkningen i Ås, til
konserter, gudstjenester, bryllup og grav
ferder! I mange år framover.
Kjære alle kulturinteresserte i Ås! Vi har
samlet inn over 500.000 kroner i løpet av
to år! De to største bidragsyterne har vært
Elsa Wickstrøm (200.000 kroner i testa
mentarisk gave) og Ås Sanitetsforening
(175.000 kroner). Også Lions-klubbene i Ås
og mange andre har bidratt. Nå håper vi på
en velklingende julegave fra deg også, slik
at vi får fullfinansiere flygelet! Bruk konto
nummer: 1654.20.17167, Ås menighetsråd.
Merk innbetalingen med «Nytt flygel Ås
kirke».
Jostein Grolid,
kantor i Ås
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Det skjer i Kroer menighet
Lysmesse med konfirmantpresentasjon
Andre søndag i advent, den 8. desember
kl. 19.30, er det duket for den tradisjonelle
lysmessen i Kroer kirke. Årets konfirmanter
med foreldre, faddere og familie er spesielt
velkommen. Konfirmantene blir presentert
for menigheten under lysmessen.
Så blir det korsang ved Kroer AdHoc og
instrumentalinnslag ved Ås-oktetten.
Den nye liturgien begynner etter hvert å
bli godt innsunget i våre kirker, og mange
setter nå pris på disse nye liturgiske melo
diene med spenstig harmonisering. Kompo
nisten som har laget musikken til liturgien,
heter Odd Johan Overøye. Han er en veldig
produktiv tonesetter. I fjor sang koret «Fred
på jord», og i år skal koret synge en sang
til som er tonesatt av Overøye, «Når kyr
kjeklokkene ringer», med tekst av Joralf
Gjerstad.
Slik lyder teksten i første vers:
Så ring du kyrkjeklokka inn vår
høgtid her på jord.
Vi samlast under klokkekjim som
syskjen, liten og stor.
Vi lova her å vera god, og kjærleg verna om vår bror.
Vi kastar anker inn mot han som
styre vil vårt fedreland.
Etter en vellykket sangkveld tidligere i høst,
med salmer fra den nye salmeboken, skal
koret følge opp med å synge to julesanger
fra samme bok: «Midt i hårdest vinter»
og «Høyr den gode tidend om frelse for
vår verd». Begge sangene blir ledsaget på
fløyte av Terry J. Bone.
I Kroer AdHoc har vi også en tekst
forfatter: Arnfinn Folkvord. For noen år
siden diktet han teksten til en fin julesang
som heter «Nå stunder det mot juletid».
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Melodien og harmoniseringen ble laget av
Kroers tidligere kantor, Owain Edwards.
Samtidig som det er fint å fornye kirke
musikken med nytt repertoar som speiler
vår egen tid, så er det like viktig å ta vare
på vår musikalske arv ved å synge de gode,
gamle julesangene. Koret vil derfor også
synge «Det hev ei rose sprunge» med en
vakker melodi fra 1400-tallet.
Lysmessen ledes av menighetsprest
Anette Cecilie Nylænder. Vel møtt på lys
messe i Kroer kirke!
Anne Christine Pittet Grolid,
kantor i Kroer

Julemusikk i Ås og Kroer
Kantorene Jostein og Anne Christine Pittet
Grolid kan foreløpig melde om følgende
musikkinnslag under julegudstjenestene i
Ås og Kroer:
Ås kirke julaften:
Kl. 13.45: Jasmin Kjus Belmekki og
Anne-Karine Kjus (sang), strykere, Øivind
Andersen (trompet)
Kl. 15.00: Ås Barnekantori, strykere,
Øivind Andersen (trompet)
Kl. 16.15: Kristin og Astrid Langsrud,
strykere, Øivind Andersen (trompet)
Ås kirke 1. juledag:
Medlemmer av Ås kirkekor, Øivind
Andersen (trompet), Michael Grolid (bratsj).
Kroer kirke julaften:
Barnekoret i Kroer og Gunnar Lange på
trompet.
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Julefuglen
Tradisjonen med å sende julekort har vært
sterk her i landet. Dompap har vært motiv på
mange av disse julekortene. Denne fuglen,
med det røde fine brystet, passer godt til
denne høytiden, hvor rødfargen er viktig.
Det er hannen som har dette røde brystet.
Hunnen er mye mer moderat i fargen. Slik
er det i fugleverdenen. Hannene har van
ligvis de sterkeste fargene. Det er naturlig,
for hunnene ligger og ruger på eggene mer
enn hannene, og da er det viktig med rolige

farger. Dompap finnes i Ås hele året, men
det er i vinterhalvåret vi vanligvis ser dem.
Da trekker de fra skogen inn mot hus hvor
de finner mat. Så det er ofte ved juletid de
dukker opp der vi bor. De er fantastisk fine.
Det finnes ikke andre fugler her i landet
med en slik fargeprakt som dompaphannen.
Dom i navnet dompap er det samme som
vi har i domkirke og domprost. Rødfargen
til hannen minner om kappene de geistlige
brukte.
Tekst og foto: Ole Herman Winnem

Kroer Triangelklubb er beregnet for barn fra 3. til 7. klasse, er tilsluttet
Norges KFUK og KFUM og drives i regi av Kroer menighet. Klubben er nå inne i
sitt 35. driftsår. Medlemskontingenten er kr 75 pr. halvår eller kr 130 pr.
skoleår. Ikke-medlemmer betaler kr 20 pr. møte.

Klubben starter torsdag 16. januar

kl. 18.00-20.00 på Kroer samfunnshus og fortsetter hver annen torsdag,
Se program senere på www.as.menighet.net og oppslag på skolen.

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2013
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Det skjer i Nordby menighet

Trosopplæring: Lys Våken
for 11-åringer denne helga
Husk Lys Våken-arrangementet i Nordby
denne helga!
Natt til første søndag i advent er alle
sjetteklassinger over hele landet invitert
til å være med på en spennende og
koselig adventsnatt i sin lokale kirke. I år
samarbeider Ås, Kroer og Nordby om et
felles Lys Våken-arrangement! Det finner
sted i Nordby kirke lørdag 30.11. og søndag
1.12. Det blir moro!

Menighetspedagog i Nordby menighet

Adventkonsert i Nordby kirke
Søndag 1. desember kl. 18.

Sang og musikk på
julegudstjenestene

«Syng med Nordbykoret»
Dirigent: Evy Ernsteen
Pianist: Ulrika Bergroth-Plur
Organist: Hilde V. Wang

• Julaften kl. 13.45: Sangsolister Camilla
Hjort Johansen og Randi Sandsmark.
• Julaften kl. 15.00: Nordby skolekorps.
Sangsolister Camilla Hjort Johansen og
Randi Sandsmark.
• Julaften kl. 16.15: Sangsolist Pernille
Tomasgård.
• Første juledag kl. 13.00: Kjell Magnus
Sandve (sang) og Elise Tegnér (fiolin).

Ås Barne- og Ungdomskor
Dirigent: Barbro Grenersen
Inngang kr 50.
VELKOMMEN!
Arrangør: Nordbykoret

12

Lys Våken handler ikke om at vi skal
være våkne hele natta, men om at vi skal
være våkne overfor det som skjer i oss og
rundt oss. Ikke minst kan vi oppleve at Gud
er Lys Våken for oss. Vi skal feire at Lyset
kom til verden, og at kirken går over i et
nytt kirkeår og at adventstiden er i gang. Vi
skal ha forskjellige morsomme aktiviteter,
vi skal spise god mat, vi skal overnatte i
kirken i soveposer og forberede søndagens
gudstjeneste sammen.
La 11-åringene få oppleve en kirke som
rommer alle – hele døgnet, hele livet!
La foreldrene oppleve en kirke som deler
tradisjoner og verdier – hele døgnet, hele
livet!
La menigheten få oppleve fellesskap som
gir glede og energi – hele døgnet, hele livet!
La omverdenen få oppleve en nyskapende
kirke som gir omsorg – hele døgnet, hele
livet!
Timea Bakay Holby,
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Hilde Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Lysmesse
med julespill i Nordby
Andre søndag i advent, den 8. desember er
det lysmesse i Nordby menighetssenter kl.
18.
Nordby ung kirkemusikk (NUK) frem
fører Egil Hovlands julespill «Gutten som
englene sang om». Dette er en gudstjeneste
for små og store. Nordby kirketreff og
ungdomspresten vår, Knut Helge Kråkenes
Moe, blir også med. Og alle kan være med
på å synge våre kjære julesalmer. Kom og
syng med!
Tekst og foto: Hilde Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Her er kateket Timea Holby og andre av del
takerne i gang med å øve inn julespillet.

Juleverksted
Juleverksted arrangeres for både store
og små, lørdag 7. desember kl. 14–17 på
Nordby menighetssenter.
Vi skal lage julegaver og julepynt, bake
pepperkaker, kose oss med julegløgg og
klementiner, lytte til julemusikk og stoppe
opp for en koselig prat i midt opp i julestria.
Velkommen til en unik opplevelse!
Påmelding til Timea Holby innen 29.
no
vember. Tlf. 909 39 054 eller e-post:
timea.holby@as.kommune.no
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«Etter skoletid»

Nordby Gospel

Nordby menighet skal starte «Etter skole
tid» for 5.–7. klasse ved Sjøskogen, Solberg
og Nordby barneskoler. Stedet elevene skal
møtes, er Nordby menighetssenter hver
onsdag, og som navnet tilsier, er det rett
etter skoletid. Elevene får et varmt måltid
og hjelp til å gjøre lekser. De får også et
Bibelkurs der de kan lære om verdens
viktigste bok, Bibelen. Alt på en morsom
og pedagogisk måte. Det blir også mye tid
til lek. Tilbudet starter onsdag 29. januar
og koster kr 200. Det er begrenset antall
plasser. Ledere er Timea Holby (kateket),
Knut Helge Kråkenes Moe (barne- og
ungdomsprest) og Hanne Tegnér (menig
hetspedagog). Påmelding innen mandag
27. januar til Hanne Tegnér, tlf. 915 89 895
eller e-post: hanne.tegner@as.kommune.no.

Nordby Gospel er for deg som er mellom
6 og 10 år. Du får spille inn CD sammen
med andre sangglade barn og være med på
profesjonell sangundervisning. Du får også
en genser med Gospel-logo. Og du får være
med i hobby-klubben vår. Ledere: Timea
Holby (kateket) og Hanne Tegnér (menig
hetspedagog). Sangpedagog og pianist:
Hilde Wang (organist). Oppstart: onsdag
22. januar kl. 18–19. Vi møtes hver onsdag
utenom feriene. Sted: Nordby menighets
senter. (Nesten ikke dugnad for foreldrene.)

Juletrefest
Velkommen til juletrefest på Nordby
menig
hetssenter søndag 5. januar kl. 16.
Det blir sang av Nordby Gospel, andakt
og gang rundt juletreet, og Nissen kommer
med gave til barna. Servering av brus til
barna, boller og kaker, og selvfølgelig kaffe
til de voksne.
Entré kr 50 per barn, maksimalt kr 150
per familie. Voksne kommer inn gratis!
Menigheten ønsker både små og store
hjertelig velkommen!

Knøttegospel
Knøttegospel er for deg som er 4 eller 5 år.
Du får spille inn CD sammen med andre
sangglade barn. Du får genser med Gospellogo. Og du får være med i Hobby-klubben
vår. Ledere: Timea Holby (Kateket) og
Hanne Tegnér (menighetspedagog). Opp
start: onsdag 22. januar kl. 17.30–18.15. Vi
møtes hver onsdag utenom feriene. Sted:
Nordby menighetssenter. (Nesten ikke dug
nad for foreldrene.)
Påmelding til begge korene:
Timea Holby, tlf. 909 39 054,
e-post: timea.holby@as.kommune.no.

Nordby menighetsråd

14

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2013

Julekonsert med Upper Tunes
Fjerde søndag i advent, 22. desember, kl. 18
er vokalensemblet Upper Tunes tilbake med
sin julekonsert i Nordby kirke.
Upper Tunes består av 12 sangere, pluss
dirigent og musikalsk ansvarlig Heidi Brat
hagen. Pianist er Hilde V. Wang.
Ensemblet synger mange forskjellige
sjangere og har hatt mange spennende
musikalske forestillinger de siste årene.
Forrige høst, og også denne høsten, har vi
blant annet fremført den musikalske fore
stillingen «Når sola snur», som har blitt

svært godt mottatt av publikum. På konser
ten fjerde søndag i advent er det julesanger
som står på repertoaret. Både tradisjonelle,
kjente julesanger og nyere og litt mindre
kjente sanger. Med andre ord et bredt og
godt juleutvalg.
Julekonserten i Nordby kirke er noe san
gerne i Upper Tunes gleder seg til når det
nærmer seg jul. Der ligger det an til å bli en
stemningsfull og flott musikalsk opplevelse
to dager før julaften. Velkommen!
Karin Eikeland

Kirkeskyss i Ås og Kroer
Hvis du trenger skyss til kirkene i Ås og
Kroer menigheter, ring tlf. 950 04 667,
så skal vi hjelpe så langt mulig.
Diakoniutvalget i Ås og Kroer

Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2013
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Kirkevergens hjørne
Advents- og juletiden står foran oss. Vi som
jobber i kirken, er opptatt med forberedelse
og gjennomføring av mange ulike aktivi
teter med og for barn, ungdom og voksne:
andakter, skole- og barnehagegudstjenes
ter, konserter og andre samlinger. Det blir
travle dager, men det er moro.
Ute på kirkegårdene har det roet seg ned
etter sommerens grasvekst og blomstring.
Vi har ryddet opp på blomsterfeltene vi har
ansvar for, fjernet løv på store områder, og
nå har vi tid til å gå over maskiner og utstyr.
Julaftengudstjenestene og konserter
Det er flott at mange deltar på julaften
gudstjenestene. Som tidligere år er det tre
gudstjenester i Ås og Nordby kirker, én
gudstjeneste i Ås arbeidskirke og én i Kroer
kirke. Vi regner med fulle hus på alle seks
gudstjenestene! Adventstiden byr også på
et variert tilbud av konserter, og vi håper
mange slutter opp om dem.

Parker gjerne ved kirkegårdens drifts
bygning. Den har innkjøring fra Gamle
Kongevei, ca. 500 m nordover fra krysset
med Syverudveien. Vi oppfordrer folk til å
fylle opp bilene med slekt og venner når de
kjører til julaftengudstjenestene. Eller man
kan ta bena fatt dersom været er godt. Litt
forsiktig trim før julemiddagen har vi godt
av!
Gyllenlærsofaen – fin og nyoppusset
Den gamle gyllenlærsofaen som de siste
årene har stått i tårnrommet i Ås kirke,
er nå nyoppusset og vakker. Arbeidet er
utført av Tone Eriksen Møbelrestaurering.
Bjørg Sildnes Langeland har vært en god
pådriver på å få arbeidet utført. Sofaen
stammer sannsynligvis fra Ås gamle kirke.
Dette med gyllenlær er forresten en liten
overdrivelse. Det fine mønsteret er malt på
et tekstiltrekk. I høst ble møbelet vist fram
på rådhuset i forbindelse med Kulturda
gene som Lionsklubbene i Ås arrangerte i
samarbeid med Ås kommune. Nå står den
geistlige hvilebenken på Kirkekontoret i
Sagaveien. Vi kan nemlig ikke sette den
tilbake der den sto. Da blir den ødelagt
igjen. Men vi synes sofaen fortjener en
bedre plassering! Har du et godt forslag til
hvor vi skal sette klenodiet?

Parkering ved Ås kirke på julaften
Syverudveien blir stengt for gjennom
kjøring i enkelte perioder i forbindelse med
bygging av nytt Senter for husdyrforsøk
på Einarstujordet. Dette gir oss en ekstra
parkeringsutfordring. Julaften er Syverud
veien stengt nord for innkjøringen til Ås
kirke. Det vanlige kjøremønsteret, med
«rundkjøring» ned Syverudveien, via tver
rveien over jordet og ut på Kongeveien, kan
ikke brukes i år. Som vanlig stiller vi med
parkeringsvakter som dirigerer trafikken.
16
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Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Samtale om troserfaring – noe for deg?
Gud besøker oss stadig, men mesteparten
av tiden er vi ikke hjemme! Jeg tror at Gud
og mennesket hører sammen. Derfor har
alle mennesker erfaring som kan knyttes til
at vi aner noe om hvor vi kommer fra, og
hvor vi hører hjemme.
Jeg tror Gud dypest sett på en mystisk
måte er alle tings årsak og virkning. Men
Gud likner ikke oss. Gud er annerledes.
Derfor kan vi ikke forstå Gud. Mennesket
hører ikke til hos seg selv, men hos Gud.
Uten tillit til, og tro på, en Gud som elsker
oss og forholder seg til oss, virker livet ofte
uklart og tilfeldig. Jeg tror at korset er et
hemmelighetsfullt tegn som forteller at
verden er på veg mot noe bedre.
Våre lengsler sier mer om oss enn vår
atferd.
Den som har lengselen i seg,
er aldri fattig.
Lengselen kan legge
en blå kongekappe
selv over tiggerens
magre skuldre
(Hans Børli)
Følelser og fornemmelser er ofte ledetråder
som har betydning for oss. Derfor kan tema
for samtale være det som gjør deg glad, tak
knemlig, trist, oppglødd, sint, ensom, redd,
raus eller forlegen. Samtalen er en hjelp til
å utdype relasjonen til Gud.

Er dette noe for deg? Jeg har videreutdan
ning innenfor sjelesorg og åndelig veiled
ning. Jeg har gudsopplevelser knyttet opp
mot pilegrimsvandring og natur. Den som
kommer, avgjør fokus for samtalene. Vi er
alle forskjellige og har individuelle behov.
Min rolle er å være samtalepartner og med
vandrer. Jeg tror at løsningen på livets prob
lemer ofte finnes i den enkeltes livshistorie
som dypest sett er Guds hemmelighet. Det
er mulig å se og finne spor av Gud i våre liv.
Jeg er sogneprest i Nordby menighet i
Søndre Follo prosti. Jeg har nettopp skrevet
en masteroppgave om Martin Lönnebo og
Ignatiansk spiritualitet med tanke på guds
bilde og gudsrelasjon.
Samtalene vil finne sted på Nordby eller
Ås kirkekontor. Velkommen til å ta kontakt
for en innledende samtale for å klargjøre
om dette kan være nyttig.
Vennelig hilsen Sigurd Bakke
tlf.: 990 15 790
e-post: sigurd.bakke@as.kommune.no

Noen sentrale spørsmål kan være:
• Hvem er jeg?
• Hvem er Gud for meg?
• Hva er min dypeste lengsel i mitt forhold
til Gud?
• Hva tror jeg er Guds lengsel i hans forhold
til meg?
• Hva skjer når jeg ber?
• Hvilke impulser fører meg nærmere
Gud, og hvilke fører meg bort?
• Hva ønsker jeg for mitt liv?
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 6 – 2013
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Lesehjørne
Informasjon fra Ås bibliotek
Ås bibliotek har åpent: Man–tors: kl. 10–18, fre–lør: kl. 10–15. Jul og nyttår: 23.12. stenger
vi kl. 16. Julaften og nyttårsaften: stengt. 27., 28. og 30.12.: kl. 10–14.
Nordby bibliotek (på Vinterbrosenteret) har åpent: Tirs, ons, lør: kl. 10–16. Tors–fre: kl. 10–19.

Bokomtaler fra Ås bibliotek
Tor Åge Bringsværd: Jesus: en mytisk
biografi
I stedet for å lete etter
historiske
fragmenter
konsentrerer Tor Åge
Bringsværd seg om det
fantastiske og mytiske
ved Jesusskikkelsen – det
poetiske og det kuriøse,
slik vi finner ham beskre
vet i kjetterskrifter, forkastede eller glemte
evangelier, eventyr og folkelig tradisjon.
Oddgeir Bruaset: Det lyser i stille
grender
Denne boken gir et inn
blikk i mange av histo
ri
ene om hvordan våre
kjente og kjære jule
sanger, både norske og
utenlandske, er blitt til.
Alle sangtekstene er med
– de fleste også med noter
og besifring.
Harald Olsen: Havets pilegrimer
Kystleia var i middel
alderen en vanlig ferd
selsvei for pilegrimer på
vei til Nidaros. Harald
Olsen beskriver stedene
langs pilegrimsleia og de
spesielle erfaringene en
pilegrimsferd til sjøs kan
gi, også for moderne sjøfarende pilegrimer.
Rikt illustrert med bilder.

Henrik Syse: Noe å tro på:
en filosofs tanker om tro i vår tid
Forfatteren undersø
ker tanker om tro i dag
ens samfunn. Der det
religiøse samfunnet tid
ligere var opplest og ved
tatt, er mange i dag på
søken etter mening. Han
stiller grunnleggende
spørsmål om religiøs tro,
og ønsker at vi åpner oss
for svarene den kan gi
oss.
Ragnhild Bugge: Siste farvel: om
dødsfall, gravferd og veien videre
Hvert år dør 42.000 mennesker i Norge, og
de etterlatte sitter igjen med både følelses
messige og praktiske utfordringer som må
løses. Boken besvarer
praktiske spørsmål og
drøfter problemstillinger
som alle etterlatte må
forholde seg til, både
rett etter dødsfallet
og i ukene, månedene
og kanskje årene som
følger. Boken inneholder
dessuten dikt som passer
til begravelse og minnestund.
Vi har også CD-er med julesanger for
store og små.
Velkommen til Ås bibliotek!
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Sterk start på nyåret i Ås 05.01.:
Konfirmantpresentasjon og musikkspill og juletrefest
Sett en stor gyllen ring rundt søndag den
5. januar! Da blir det nemlig gudstjeneste,
konfirmantpresentasjon, musikkspill og
juletrefest i Ås arbeidskirke! Under gud
stjenesten kl. 11 feirer vi Hellige tre kongers
fest. Alle årets konfirmanter i Ås kommer,
med foreldre, faddere og familie. Konfir
mantene skal presenteres for menigheten.
Kroer Barnekor og Ås Barnekantori fram
fører musikkspillet «Vi kommer fra Østen».
Mer info i firkanten.

Juletrefest
Rett etter gudstjenesten, kl. 12.30, blir det
juletrefest for store og små i Arbeidskirka.
Store og små, ja, hele storfamilien er
hjertelig velkommen! Ta gjerne med resten
av julekakene eller litt frukt til kakebordet.
Det blir underholdning, sang, lek, andakt,
juletregang og godteposer til barna. Pris
per barn: kr 30, maks kr 50 per familie.
Velkommen!
Ås menighet

Musikkspill i Ås og Kroer

Under gudstjenestene i Ås og Kroer søndag 5. januar, Hellige tre kongers
dag, fremføres musikkspillet «Vi kommer fra Østen» av Hans Arne Akerø.
Dette er et bibelsk musikkspill bygd på fortellingen om de tre vise menn i
Matteus-evangeliet. Det er laget for barnekor, tekstleser, sangsolister, piano/
orgel og fløyte. Medvirkende: Kroer Barnekor og Ås Barnekantori, under
ledelse av Anne Christine og Jostein Grolid. Vel møtt i Ås arbeidskirke
kl. 11 og Kroer kirke kl. 17. Denne søndagen har forresten to navn: Kristi
åpenbaringsdag og Hellige tre kongers dag. Kanskje musikkspillet gir oss en
forklaring på dette?

Oppussinga av Ås kirke starter over nyttår
Den 1. januar blir Ås kirke stengt for guds
tjenester og kirkelige handlinger. Den skal
pusses opp innvendig. Gudstjenestene i Ås
blir stort sett flyttet til Arbeidskirken, men
i noen tilfeller blir det fellesgudstjenester i
Kroer eller Nordby. Torsdagsgudstjenestene
i samarbeid med studentene er flyttet til Ås
menighetshus. Begravelser blir flyttet til
Nordby og Kroer, men vi ser for oss at det
også blir en del seremonier i Arbeidskirken.
Vi er i dialog med stiftelsesstyret og begrav
elsesbyråene om dette.
Vi håper på at Ås kirke åpner igjen for
vanlig bruk til første søndag i advent 2014.
Vi må regne med at det kan dukke opp
20

uforutsette problemstillinger. Det er jo et
gammelt ærverdig bygg vi nå gir oss i kast
med. Så tidsplanen kan ikke fastsettes helt
nøyaktig.
Vi vet foreløpig ikke hvilket firma som
skal gjøre jobben. Prosjektet er ute på
anbud, med frist 5.12. Fram til jul vil byg
geleder gå gjennom anbudene, og komme
med en anbefaling til Fellesrådet om hvil
ken tilbyder som bør velges. Fellesrådet vil
bestemme dette i første halvdel av januar.
I hele januar vil vi rydde ut inventar og
løsøre. Oppussinga starter i februar.
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Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås

Barnekoret Watoto fra Uganda leverte en
livsbejaende og drivende god forestilling på
troens grunn i Arbeidskirken 22. oktober. Når
disse barna kan, burde vi også kunne så mye
mer! Foto: Terje Sørhaug.
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Menighetsbladets grønne spalte
Grønn takk til Astri Tønnessen Berg
Under «Mat og miljø»-seminaret 12. okto
ber ble Astri kalt fram av menighetsrådets
leder Marit Aalde. Astri har jo flyttet fra
Ås til Feda, og dette var en god anledning
til å takke Astri for stor, mangfoldig og
langvarig innsats. Marit sa det slik: «Som
medlem av menighetsrådet i forrige periode
var du pådriveren i arbeidet for å få Ås
menighet godkjent som ’Grønn menighet’.
I flere år var du leder av gudstjenesteutval

get og var i denne sammenhengen med på å
utvikle den nye gudstjenesteordningen for
Ås menighet. Med smittende engasjement
og stort organisasjonstalent har du gjort en
uvurderlig innsats under Fasteaksjonen og
menighetens støtte til landsbyutviklings
prosjektet i Etiopia. Vi takker deg hjertelig
for alle dine bidrag, for menighetsomsorgen
din og for det du har betydd for enkeltmen
nesker her i Ås.»
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Marit Aalde (t.h.) takker Astri Tønnessen Berg for stor innsats i Ås menighet gjennom mange år.

Grønt julegavetips
Spikk en nisse eller flett en julekurv
Dette er dekorasjonsformer som kan videre
utvikles på flere nivåer, og gjenbrukes fra
år til år.
22
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Her refererer Åsmund Bjørnstad (t.h.) fra Matt. 6.11 mens Torger Gillebo, leder av Grønn gruppe
i Ås menighet, lytter: «Gje oss i dag vårt daglege brød. Grunnteksta seier faktisk ’vårt brød for i
morgon’. Dette er ganske konkret ut ifrå den tids teknikk: Kornet som dei fekk i dag, måtte jo bli
male på handkvern, syrne over natta i ein deig og så bli steikt i morgon.»

Grønn menighet – dagseminar om «Mat og miljø»
En lørdag i oktober ble det arrangert åpent
og grønt seminar i Arbeidskirken om «Mat
og miljø i et klimaperspektiv», som et
samarbeidsprosjekt mellom prosten i Søn
dre Follo og Grønn gruppe i Ås menighet.
Åsmund Bjørnstad tok for seg «Brødets
historie», mens Øygunn Østhagen snakket
om «Økologisk mat og genmodifisering».
Generalsekretæren i Kristen Idrettskon
takt, Kjell Markset, fortalte om «Basic 4
Living», et redskap for bærekraftig liv.
I tillegg var det gudstjenesteverksted og
orientering om nærings- og nytteverdien

i våre vanligste grønnsaker. Så måtte det
jo også spises. Det ble grønnsaksuppe,
komponert og laget av Sissel Brandtzæg
i tillegg til brød fra Åpent bakeri. Ellers
starta seminaret med liturgisk samling
ved studentprest Øystein Spilling og prost
Hege Fagermoen som sto for en tilsvarende
avslutning. Det ble en innholdsrik og lære
rik dag. Nærmere 60 personer oppsøkte
seminaret. På en lørdag formiddag med
andre arrangementer i Ås på samme tid, ble
dette vurdert som god oppslutning.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad
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Gudstjenestelista fortsatt fra siste side:
5. jan., Kristi åpenbaringsdag, Matt 2, 1-12
Ås arbeidskirke kl. 11: Presentasjon av
konfirmanter. Hellige tre kongers fest
med musikkspill. A.C. Nylænder. K.B.
Aschim. J. Grolid.
Ås arbeidskirke kl. 12.30: Juletrefest.
Kroer kirke kl. 17: Hellige tre kongers fest
med musikkspill. A.C. Nylænder.
A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke. Organistvikar.
Nordby menighetssenter kl. 16: Juletrefest.
12. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden,
Matt 3, 13-17
Ås arbeidskirke kl. 11: «G - for liten og
stor». G. Børresen. U. Bergroth-Plur.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
19. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden,
Joh 2, 1-11
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
H.E. Fagermoen.. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Høymesse. G. Bør
resen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
S.A. Bakke. H. Tegnér. H.V. Wang.
26. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden,
Luk 18, 35-43
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse.
G. Børresen. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Presentasjon av konfirmanter.
K.H.K. Moe. T.B. Holby. H.V. Wang.

2. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden,
Luk 2, 22-40
Ås arbeidskirke kl. 11: Kandelabermesse.
H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste «G - for
liten og stor». A.C. Nylænder.
A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke. U. Bergroth-Plur.
9. februar, 6. søndag i åpenbaringstiden,
Joh 6, 63-69
Ås arbeidskirke kl. 11: «Gudstjeneste for
liten og stor». Kode B. G. Børresen.
K.B. Aschim.
Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
K.H.K. Moe.
16. februar, Såmannssøndag, Luk 8, 4-15
Ås arbeidskirke kl. 11: Høymesse.
A.C. Nylænder.
Kroer kirke kl. 11: Høymesse.
G. Børresen.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
S.A. Bakke.
23. februar, Kristi forklarelsesdag,
Matt 17, 1–9
Nordby kirke kl. 11: 200-årsjubileum for
Grunnloven. Fellesgudstjeneste med Ås.
S.A. Bakke. A.C. Nylænder.

Torsdag 30. januar
Ås menighetshus kl. 19.30: Kveldsmesse.
Ø. Spilling.
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Kveldsmesser i Ås
menighetshus
De tradisjonsrike kveldsmessene i Ås fort
setter i vårsemesteret. Men siden Ås kirke
blir stengt for oppussing, flytter vi dem til
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7,
bak (gamle) Rema 1000. Vi håper vi kan
overføre noe av den gode stemningen i disse
messene, selv om vi skifter lokale. Kvelds
messene er hver siste torsdag i måneden
kl. 19.30.
• 30. januar: Lyset som skinner i mørket.
Jesu gjerning som lyset i verden.
• 27. februar: Englene i våre liv. Englene i
Bibelen og i vår tid.
• 27. mars: Korset som ble et smykke. Om
å smykke seg med Jesu død for oss.
• 24. april: Oppstandelsens kraft i våre liv.
Kraften som reiser opp og gir tro og håp.
En viktig del av kveldsmessene er bønne
vandringen. Det vil bli innredet en rekke
stasjoner i Menighetshuset der man kan be,
meditere ved bilder, bli velsignet og bedt
for, selv tenne lys, skrive bønnelapper og
takkelapper. Det er alltid nattverd. Etter
messene er det enkel bevertning og mingle
flyt i lokalet. Velkommen til stemningsfulle
og inspirerende kveldsmesser i Ås menig
hetshus.
Øystein Spilling,
universitetsprest ved UMB

Julemøte på Åpent hus
Velkommen til julemøte på Åpent hus i Ås
onsdag 18. desember kl. 11.
Første møte over nyttår blir onsdag den
8. januar. Åpent hus har møter i Menig
hetshuset (bak gamle Rema 1000, Johan
K. Skanckesvei 7) onsdager kl. 11–13. Vi
har andakt, kulturinnslag, god mat og prat.
Alle velkommen!
Terje Sørhaug

Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte i vinter på Ås menighets
hus:
• Søndag 1. desember kl. 19: Møte. Talar:
Knut Andresen
• Søndag 8. desember kl. 19: Samtalemøte
• Søndag 12. januar kl. 19: Møte. Talar:
Magne Gudvangen
• Tysdag 14. januar kl. 19: Årsmøte. Talar:
Sverre Øvstedal
• Søndag 19. januar kl. 19: Møte. Talar:
Hans Jakob Moldekleiv
• Søndag 26. januar kl. 19: Møte. Talar:
Gunnar Elstad.
Trygve Gjedrem

Ny korrekturleser
Fra og med neste nummer trenger Menig
hetsbladet ny korrekturleser. Helt siden
våren 2002 har Anne Pernille Stamnestrø
saumfart tekstene til både leg og lærd i Ås,
ikke minst skriveriene som redaksjonen
selv har prøvd å sette på trykk, på jakt etter
skrivefeil, underlige orddelinger, dårlig
språk og blødmer. Til og med irregulære
mellomslag har hun jaktet på.
Nå vil Anne Pernille ha avløsning.
Redaksjonen trenger derfor en ny «rødbly
ant» med god sans for godt og riktig språk.
Noen vil kjenne seg kallet!
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Er du kjent i Ås?
Stedsoppgaven i Menighetsbladet nr. 5 var
nok i letteste laget, men få hadde gått bort
til masteskiltet for å se hva som sto der.
Riktig løsning ses på skiltet som er avbilda
på denne sida. To vinnere kan kåres: Gro
Rønningen og Torstein Furnes. Gratulerer
til dere begge.
Så er det nye muligheter igjen. Dere
husker kanskje at rognebær-adressen i
Nordby var Berget 15. Vinnere da var Ida
Helén og Erik Bakken. De har allerede fått
hver sin twistpose i premie, og så fulgte det
med en blomsterbukett i tillegg. Nå hadde
nok Farmor hjulpet litt til med rognebæ
rene, men da fotografen ytra frampå om at
blomstene kunne kanskje hun få, kom det
kontant: – De skal Mamma få, for Farmor
har blomster overalt.
Som en del av premien skulle Ida Helén
og Erik finne nytt fotosted. Stedet hadde
de bestemt seg for på forhånd. De har opp
søkt ei flott, men litt rar furu et eller annet
sted i Ås, og da blir spørsmålet: Står furua
26

Ida Helén og Erik Bakken har funnet fram til ei
veldig rar furu et eller annet sted. Hvor i Ås står
den?

sammen med Ida og Erik, eller er det slik at
de står sammen med furua? Det er ikke så
viktig. Viktigst er det at du finner stedet der
bildet er tatt, og sender svaret til:
asmenblad@online.no.
Lykke til.

Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Løsning på forrige oppgave: Her ser dere hva som
sto på masteskiltet øst for Ås kirke.
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Quiz
1. Hva er et annet navn på frukten caram
bole?
2. Hva er isbjørnens viktigste byttedyr?

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

3. Hvem av Det nye testamentes 4 evange
lister var ikke jøde?
4. Sankthans eller jonsok, forbinder de
fleste av oss nordmenn med midtsom
mer. Hvilken bibelsk person har dagen
navn etter?
5. Hvor mange bøker i Bibelen kalles
Mosebøker?
6. Hvilket av disse landene var ikke en del
av Jugoslavia? a) Slovenia b) Makedonia
c) Albania d) Kroatia
7. Når danskene sier frokost, mener de
måltidet vi nordmenn kaller lunch. Hva
kaller danskene det som på norsk heter
frokost?
8. Du jobber i en matbutikk. Inn kommer
en setesdøl og spør etter stompe og
mjokk. Hva skal han ha?
9. Hvem skrev operaen «La Traviata»?
10. I hvilket år vant Norge og Bobbysocks
Melodi Grand Prix?

Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 29.

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
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Service-SIDER
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

Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf.
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)
BILVERKSTED
Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE Hvorfor ikke bruke ”Nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner
på alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER
64 94 12 36
BYGGEVARE

MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
FRISØRER - DAME/HERRE
Hårstudio 1095
Moerveien 2
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Kamille Helsekost og kaffebar
Rådhusplassen 2 C
Midt i Ås sentrum!

64 94 08 00

HELSE OG VELVÆRE
Hverdagsluksus – for en bedre hverdag
Raveien 2 i Ås sentrum, 2. etg
413 49 822
Klassisk massasje m/ laserbehandling, aromamassasje – antistressbehandling, ørelysbehandling
www.hverdagsluksus.net
Salong 9, Raveien 2
64 94 04 13
Fotpleie, Ansiktsbehandlinger, Manikyr, Voksing,
Massasje og Akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE

BIBLIOTEK

Ås Blomster
Moerveien 6

HELSEKOST

64 94 10 95

Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg – Bil – Blyglass – Speil – Persienner og
Markiser
INTERIØR
Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer – Søm – Maling – Tapet – Gulv –
Hjembesøk – Håndverk
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
JORDMOR
Annett Michelsen
64 94 33 13
Haugerudveien 13
mob. 911 35 380
Privatpraktiserende jordmor
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KONSULENTER

UTLEIE

Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas catering i Ås
Liv: 95 89 506.
Siv: 925 44 376.
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2

64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

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

64 94 09 51

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@gmail.com, mobil 924 22 079
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
Kont.: Ingrid Holen, tlf. 64 94 26 84 / 938 48 409.
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

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, Svend-Kristian
Martinsen, Arve Skutlaberg, Anne Pernille Stamnestrø, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke,
Halvor Aarrestad.
Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7000.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås. Trykk og innbinding: 07 Gruppen AS.
Leveringsfrist neste nummer: 20. januar 2014.

FASIT til Quiz på side 27
1. Stjernefrukt. 2. Sel. 3. Lukas. Han var greker.
4. Døperen Johannes. 5. 5. 6. c) Albania. 7.
Morgenmad. 8. Brød og melk. 9. Giuseppe
Verdi. 10. 1985.

Annonsér i Menighetsbladet

Redaksjonen takker alle annonsører som
støtter bladet. Menighetsbladet kommer
ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både rubrikk
annonser og plass på Service-sidene våre.
E-post: as.menblad@online.no, eller
Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577.
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

KROER

Døpte
Sebastian Stenersen Espe
Isabelle Gimmingsrud
(døpt i Trøgstad kirke)
Andreas Gillebo Gjertsen
Frida Grøstad-Kvæstad
Storm Elias Kristiansen
Magnus Larmerud
Julie Maurtvedt (døpt i Nordby
kirke)
Tellef Brotkorb Marøy
Enja Angelica Kristiansen
Ryen (døpt i Klemetsrud
kirke)
Astrid Wærsted
(døpt i Heggen kirke)

Døpte
Marcus Baran AltunbasRønning
Liam Sellevoll Forfang
Jonas Aleksander Halvorsen
Aleksander Mitchley Pettersen,
døpt i Vålerenga kirke
Ariel Sophie Herstadhagen
Weydahl

Døpte
Snorre Ragnhildsønn Skadsem
Saga Antigone Roås Solhaug

Døde
Leiv Inge Haugen
Gro Mathilde Marie Holm
����������������
��������������
������������������������

Viet
Marianne Konstance Klemp og
Kristian Lund Kristoffersen
Døde
Norodd Nikolai Berg
Solveig Synnøve Bråthe
Sten-Harald Eriksen
Karen Heldal
Anders Hvattum
Anna Johanne Johnsen
Betty Kristine Nitteberg
Helga Sirnes
Ola Syrstad
Kari Helene Sønderhagen
Inger Margaretha Treider
Elsie Ørstavik

Gaver ved gravferd/
bisettelser
Hjertelig takk for gaven på
kr 30.000 til Ås arbeidskirke i
forbindelse med Ola Syrstads
begravelse.
For Stiftelsen Ås arbeidskirke,
Svein Rindal

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

w w w .gsb.n o

1540 Vestby

Nor skeid familiebyr å for h ele Follo
Moerveien 7, 1430 Ås
Moerveien 7, 1430 Ås
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Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no
Tlf 64 94 42 00 www.galleriet-frisor.no

ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf. 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf. 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf. 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Søndre Follo prosti:
Prost Hege E. Fagermoen. Tlf. 64 96 23 41
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prestene:
Sogneprest i Ås, Georg Børresen,
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf. 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby, Sigurd Bakke, Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf. priv. 64 94 04 69.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Prest: Anette Cecilie Nylænder.
Tlf.: 958 62 818 E-post:
anettececilie.nylaender@as.kommune.no
Studentprest UMB: Øystein Spilling.
Tlf: 64 96 23 49 / 909 52 282 E-post:
oystein.spilling@as.kommune.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke, Ileveien 34,
1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577. E-post:
oaardals@online.no
Kirkeverge: Astrid Holmsen Krogh,
Tlf.: 6496 2331 / 9969 3553
E-post: astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no
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.

www.as.kirken.no

Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Marit Børset Aalde,
Drottveien 6, 1430 Ås. Tlf. priv. 468 22 039.
Saksbehandler: Hanne-Marit Pettersen.
Tlf. 64 96 23 47. E-post:
hanne-marit.pettersen@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal (perm).
Vikar: Kristine Bekken Aschim. Tlf. 64 96 23 44.
E-post: kristine.aschim@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf. 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie:
Svein Rindal. Tlf. 924 22 079. E-post:
r234sv@gmail.com
Ås kirke, Syverudveien 11, 1430 Ås.
Tlf. 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby, Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf. 64 96 26 70. Fax 64 96 26 79.
Sogneprest/daglig leder for kirkekontoret:
Sigurd A. Bakke. Tlf. 64 96 26 72.
Saksbehandler: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes
Moe. Tlf. 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf. 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf. 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Menighetspedagog/trosopplærer: Timea Bakay
Holby. E-post: Timea.Holby@as.kommune.no
Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke,
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf. 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirketjenerkontakt: Olav Aadalsbakke
Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf. 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke, Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf. 64 94 63 15.
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VELKOMMEN TIL KIRKEN
Lørdag 30. november
Ås kirke, kl. 10–22: Tidenes salmefest.
Kort foredrag hver time. Kor- og
solosang, fellessang, salmequiz, salme
vandring, salmerebus, Salmestasjoner
og vandringer. Bål utenfor kirken tennes
når det blir mørkt. Liturgisk avslutning
kl. 22.
1. desember, 1. sønd. i advent, Matt 21, 1-11
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste med
Ås. Salmefest. A.C. Nylænder.
A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Lys Våkengudstjeneste for Nordby, Ås og Kroer.
K.H.K. Moe. H. Tegnér. T.B. Holby.
G. Børresen. K.B. Aschim. H.V. Wang.
8. des., 2. søndag i advent, Joh 14, 1-4
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 18: Lysmesse. Speiderne.
G. Børresen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 19.30: Lysmesse. Presenta
sjon av konfirmanter. A.C. Nylænder.
K.B. Aschim. A.C.P. Grolid.
Nordby menighetssenter kl. 18: Lysmesse.
K.H.K. Moe. H.V. Wang. Nordby ung
kirkemusikk fremfører Egil Hovlands
«Gutten som englene sang om».
15. des., 3. søndag i advent, Matt 11, 2-11
Ås kirke kl. 11: Høymesse. Dåp.
S.A. Bakke. J. Grolid.
Nordby kirke kl. 11: Høymesse.
G. Børresen. H.V. Wang.
22. des., 4. søndag i advent, Luk 1, 46-55
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
H.E. Fagermoen. J. Grolid.

24. desember, julaften, Luk 2, 1-20
Ås kirke, kl. 13.45: Gudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 15.00: Gudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
Ås kirke kl. 16.15: Gudstjeneste.
G. Børresen. J. Grolid.
Ås arbeidskirke kl. 14.30: Gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Kroer kirke kl. 16.00: Gudstjeneste.
H.E. Fagermoen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 13.45: Gudstjeneste.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
Nordby kirke kl. 15.00: Gudstjeneste.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
Nordby kirke kl. 16.15: Gudstjeneste.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
25. desember, juledag, Joh 1, 1-14
Ås kirke kl. 11: Høymesse.
H.E. Fagermoen. J. Grolid.
Kroer kirke kl. 11: Høymesse.
G. Børresen. A.C.P. Grolid.
Nordby kirke kl. 13: Høytidsgudstjeneste.
S.A. Bakke. H.V. Wang.
26. desember, 2. juledag, Matt 2, 16-23
Moer sykehjem kl. 11: Julegudstjeneste.
A.C. Nylænder. H.V. Wang.
29. des., romjulssøndag, Matt 2, 13-15
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
A.C. Nylænder. H.V. Wang
31. desember, nyttårsaften
Ås kirke kl. 18: Gudstjeneste. G. Børresen.
H.V. Wang.
Fra 1. januar og fram til 1. søndag i advent
2014 er Ås kirke stengt på grunn av
innvendig oppussing.
Gudstjenestelista fortsetter på s. 24.
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